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É notável a afirmação do Futsal a nível nacional ao longo 
dos últimos anos. Conquistou um lugar de grande 
destaque junto dos portugueses, sendo atualmente 
a modalidade de pavilhão com maior número de 
praticantes.

A excelência dos nossos atletas tem-se materializado 
em resultados concretos, como foi a conquista do 
Campeonato do Mundo de Futsal 2021 pela nossa 
seleção nacional masculina, ou, mais recentemente, 
a conquista do Campeonato do Mundo de Futsal 
Universitário pela nossa seleção nacional feminina.

O International Masters Futsal Portimão 2022, com 
a participação de equipas de elite mundial, é mais 
uma oportunidade para assistir a jogos de alto nível 
e a exibições únicas que promovem a modalidade e a 
prática desportiva.

Desejo a todos uma excelente competição, permitindo-
me uma palavra especial aos atletas e equipas, aos 
organizadores e ao Município de Portimão pelo 
acolhimento da competição, fortalecendo a imagem 
de Portugal enquanto país com condições excecionais 
para a realização destes eventos e enquanto destino 
de turismo desportivo.

António Costa
Primeiro-Ministro

Mensagem do 
Primeiro-Ministro de Portugal
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Mais uma vez recebemos de braços abertos os 
melhores intérpretes do futsal, uma das modalidades 
em maior expansão por todo o mundo e que é das 
mais praticadas no nosso país.

Depois de uma pausa de dois anos bastante 
penalizadora para todos nós, e como bom exemplo 
do regresso à normalidade, é com grande satisfação 
que acolhemos as melhores equipas do Velho 
Continente, estando garantida a competitividade 
desportiva, através da realização de emotivos jogos 
que certamente terão forte impacto mediático.

Esperamos estar à altura das expetativas de quem 
continua a acreditar na nossa capacidade de 
acolher prova de tamanha grandeza, para o que não 
regatearemos esforços, até porque existe um atrativo 
programa complementar, que inclui a disputa da Taça 
Cidade de Portimão e da Supertaça do Algarve em 
Futsal.
 
De resto, é sabido que a realização do International 
Masters tem dados frutos muito positivos ao nível 
da atração dos jovens para a prática da modalidade, 
havendo atualmente no concelho cinco equipas a 
apostar decisivamente na formação e que nas suas 
fileiras contam com cerca de duzentos jovens atletas.

Isilda Gomes
Presidente da Câmara
Municipal de Portimão

Mensagem da Presidente da 
Câmara Municipal de Portimão

Por tudo isto, quero endereçar um convite, não 
só aos adeptos da modalidade, como também a 
todos os que nos visitam nesta altura do ano, para 
marcarem presença no Portimão Arena e apoiarem 
de forma entusiasta as quatro equipas participantes 
na competição, às quais manifesto uma calorosa 
saudação de boas-vindas e os meus sinceros votos de 
sucesso desportivo.
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É com enorme entusiasmo que saúdo a realização 
de mais uma edição do International Masters Futsal 
Portimão, de cuja Comissão de Honra tenho o privilégio 
de integrar. 

Trata-se de uma competição que se instalou no futsal 
para ficar e que se reveste de particular importância no 
trabalho das equipas. O evento tem crescido de forma 
exponencial e um simples olhar pelos participantes 
ao longo destes anos diz-nos muito sobre a dimensão 
desta competição. 

Fernando Gomes
Presidente da FPF

Mensagem do 
Presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol

Na edição deste ano estão presentes as melhores 
equipas do Mundo, nomeadamente o Sporting CP, SL 
Benfica, Barça e o Movistar Inter FS, que entre eles 
somam 10 troféus da Liga dos Campeões de Futsal em 
21 edições realizadas.

Entre 27 e 28 de agosto, Portimão será, uma vez mais, 
a capital mundial do futsal. 

Depois de uma interrupção de dois anos devido à 
pandemia, é com muita satisfação que assistimos ao 
regresso para a realização da 5.ª edição da competição. 
Esta retoma, após momentos difíceis e que tiveram 
grande impacto na vida de todos nós, é realmente de 
salutar. 

Nesta fase em que se realizará o evento, o Algarve terá, 
deste modo, mais um motivo de atração para juntar 
aos muitos que já proporciona aos seus visitantes. 

Em “palco” estarão os melhores jogadores do Mundo. 
Algo que me orgulha muito é o facto de muitos desses 
protagonistas serem portugueses. O “nosso” futsal é, 
atualmente, uma das grandes referências mundiais. 
Os títulos da Seleção Nacional, assim como os feitos 
alcançados pelos clubes nacionais na Europa e a 
qualidade da nossa Liga Placard, falam por si e aproveito 
para enaltecer todos os intervenientes responsáveis 
por este crescimento.

Termino com o profundo desejo de que esta seja mais 
uma grande festa do futsal e que os portugueses, e 
todos os que estarão no sul do país em agosto, possam 
assistir a grandes espetáculos desta modalidade que 
tem evoluído a olhos em Portugal.
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A Associação de Futebol do Algarve congratula-se com 
o regresso da International Masters Futsal à região, que 
volta a acolher quatro das melhores equipas do mundo 
de futsal e alguns dos mais conceituados treinadores e 
atletas da modalidade.

É uma oportunidade de excelência para todos os 
adeptos algarvios do futsal observarem as grandes 
estrelas e também para a enorme comunidade que 
visita a região nesta época do ano apreciar jogos de 
elevado nível, num dos melhores palcos do país, o 
Portimão Arena.

O futsal tem vindo a crescer na nossa região, nos 
escalões seniores e de formação, e a edição deste 
ano, mais do que nunca, representa mais um passo 
importante para a evolução da modalidade no extremo 
sul do país. Pela primeira vez, a Supertaça do Algarve, 
entre Louletano Desportos Clube e Albufeira Futsal 
Clube, integra o programa do evento, que contará 
também com um jogo-treino entre as Seleções do 
Algarve de Sub13 e de Sub15.

Para além da promoção das nossas competições e dos 
nossos atletas, queremos continuar a formar figuras 
de primeiro plano, como Pedro Cary e Paulinho, 
internacionais por Portugal e várias vezes campeões 
nacionais, e a manter equipas em destaque no 
panorama luso, com o Portimonense Sporting Clube, 
a militar no principal escalão, como expoente máximo.

Que a International Masters Futsal seja mais um 
sucesso e inspire adeptos, dirigentes, treinadores, 
jogadores e demais agentes desportivos para que 
o futsal do Algarve possa ser cada vez mais forte e 
competitivo!

Reinaldo Teixeira
Presidente da AF Algarve

Mensagem do Presidente da 
Associação de Futebol do Algarve
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Festa do Futsal está de volta!
 
Está de regresso, após o período pandémico, um 
dos mais importantes eventos desportivos do futsal 
mundial: o Record International Masters Fustal 
Portimão.
 
Numa celebração do desporto e desta modalidade, em 
crescimento e reconhecimento acelerado, Portimão 
volta a acolher quatro das mais importantes equipas 
mundiais, desde o campeão nacional e vice-campeão 
europeu, Sporting Clube de Portugal, ao vice-campeão, 
Sport Lisboa e Benfica, mas também o atual campeão 
europeu, Futbol Club Barcelona, a que se junta o 
Movistar Inter.
 
Pela arena passarão alguns dos melhores jogadores 
da modalidade, entre os quais Ferrão, jogador do 
Barcelona e eleito melhor jogador do mundo da 
temporada, mas também Zicky Té, atleta do Sporting, 
escolhido como melhor jovem jogador do mundo.
 
Além dos atores principais, o evento junta outros 
ingredientes que contribuem para o seu sucesso, como 
um público adepto da modalidade, condições únicas do 
espaço e a região do Algarve, acolhedora por definição.

Celebrar o desporto, o futsal e enaltecer o fair-play e o 
espírito de camaradagem faz do Record International 
Masters Fustal Portimão um acontecimento único.
 
Bem-vindos à festa do desporto.

Luís Santana
Administrador Executivo
Cofina Media

Mensagem do Administrador
Executivo Cofina Media
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OUEM
DA TUDO
INSPIRA-NOS
A DAR TUDO.

Dar tudo faz a diferença, 

na vida e no desporto.

É por isso que o Record dá tudo. 

Dá tudo de verdade. 

Dá tudo em primeiro.  

Dá tudo sobre futebol e sobre outras 

modalidades. Dá todas as notícias, 

todas as análises e tudo o que 

os leitores querem saber.

E são eles, os nossos leitores 

e os portugueses, que dão tudo 

dentro e fora de campo, 

que nos inspiram e nos fazem 

trabalhar cada vez mais. 

Record. Dá tudo.

www.record.pt

À PROFESSORA

QUE ENSINOU

PORTUGUÊS

A TRÊS GERAÇÕES

E É TRIATLETA.
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É para tudo isto que a Sigma Stars, enquanto organizadora 
e detentora da marca, mete todo o seu empenho, desde 
o primeiro dia, desde a primeira edição. Ao nosso lado 
os melhores, clubes, atletas e profissionais, e a Câmara 
Municipal de Portimão (e toda a sua excelente equipa), 
que na pessoa da sua Presidente Isilda Gomes, nos oferece 
todas as condições para a preparação desta prova, desde 
2017. Certamente que forte aposta e esta parceria resulta 
também do retorno mediático, desportivo e económico 
que o evento traz à cidade e ao concelho. 

Uma palavra e um agradecimento especial ainda para 
todos os patrocinadores e parceiros que se associaram 
a este evento e que o tornam possível, nesta dimensão 
e qualidade, relevando o Jornal Record, patrocinador 
principal deste grande evento desde a primeira hora.

Ao público que nos acompanha e que tem preenchido 
as bancadas do Portimão Arena, um agradecimento 
muito especial, pois isso representa o reconhecimento ao 
sucesso do evento e para quem nele trabalha. Este ano 
podem também estar certos de que o nível competitivo 
e a qualidade dos espetáculos será altíssima e como 
pretendemos, inesquecível. Por isso, estamos certos de 
que vamos ter novamente as bancadas cheias de cor.

Queremos todos ver o Portimão Arena cheio, nos quatro 
jogos. Cheio de adeptos, entusiasmo, gente a vibrar com 
estes Mestres do Futsal e a apoiar os seus clubes. Quem 
não puder estar presente, pode seguir via CMTv, que 
uma vez mais irá transmitir todos os desafios do Record 
International Masters Futsal em direto. 

Estou seguro, que será mais um grande torneio, uma 
autêntica festa do Futsal e do Desporto. A não perder.

Três anos depois, a maior competição do Mundo de 
arranque da época do Futsal, está de regresso. E agora 
com motivos de sobra para tornar a 5ª edição desta prova 
a melhor de sempre. O facto do Record International 
Masters Futsal juntar todos os vencedores de edições 
anteriores representa muito mais do que um torneio 
de início de época. Até porque este ano vão estar vários 
Campeões do Mundo, Bicampeões da Europa, e todos 
os atletas e treinadores que dominaram as escolhas do 
Futsal Planet relativas às épocas passadas. Um verdadeiro 
privilégio que acontece em raras oportunidades, o que 
faz com que este Masters prometa ser absolutamente 
memorável e com espetáculos fora de série. 

Este ano temos um programa alargado de competições no 
Record International Masters Futsal: Quinta dia 25, pelas 
19h, vamos ter a Taça Cidade Portimão com dois clubes 
da 1ª Liga Futsal Nacional: o anfitrião Portimonense SC 
defronta o CRC Quinta dos Lombos, pela conquista desta 
taça; Sexta, no período da manhã, as seleções de futsal 
do algarve, de sub-13 e de sub-15, vão ter a oportunidade 
de desenvolver jogos-treino e no sábado 27, pelas 20h, a 
Supertaça do Algarve, onde Louletano DC e Albufeira FC 
competem pela conquista de um dos mais importantes 
troféus do futsal algarvio. Vão ser 4 dias de futsal, 
onde Portimão, Algarve, Portugal e Espanha, vão estar 
representados ao mais alto nível.

O Masters, como carinhosamente é conhecido, mostra 
assim que para além do cada vez maior impacto 
internacional, com a adesão e pretensão de adesão das 
melhores equipas mundiais, tem também cada vez mais 
impacto local e regional, com um programa que potencia a 
modalidade junto dos adeptos e especialmente, junto dos 
praticantes, atuais e futuros. 

Mensagem
do Diretor
do Torneio

Paulo Jorge Alves
Administrador da Sigma 
Stars e Diretor do Record 
International Masters Futsal 
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Há cidades que dispensam apresentações. Assim como 
provas. Portimão e o Record International Masters Futsal 
estão nesta categoria. A cidade porque é das mais belas e 
importantes do Algarve, um local que acolhe todos os anos 
de braços abertos milhares de portugueses e estrangeiros 
que escolhem este destino para um merecido descanso. 
A prova porque já tem o nome de Portimão gravado há 
muito, realizada que é na bela arena que exibe com 
orgulho, acolhendo o melhor torneio de futsal do mundo.

As gentes de Portimão amam desporto. Isso salta à vista 
a cada ano que passa. E os que foram democraticamente 
eleitos pelos que aqui habitam ajudam à festa. O 
Record International Masters Futsal tem sempre muitos 
pretendentes (afinal, não é todos os dias que se podem 
ver as melhores equipas de futsal do planeta reunidas 
todas no mesmo evento) e Portimão é a casa que o recebe 
a cada ano. Há gente que sabe da poda.

Passada a pior parte da pandemia, que a todos nós nos 
afetou, a melhor notícia que recebemos nos dias de hoje 
é podermos sair à rua tranquilamente e usufruir de tudo 
aquilo que amamos. Seja desporto, música, teatro ou 
fotografia, tudo o que podemos imaginar. Estivemos muito 
tempo fechados em casa, em cativeiro, impossibilitados 
de vivermos socialmente como a raça humana e social 
que somos. Hoje podemos voltar às mais gratificantes 
experiências em segurança, até porque todos aprendemos 
um pouco com tudo isto. E sabe tão bem.

Em Portimão vão estar Sporting, Benfica, Barça e Movistar 
para um torneio apaixonante a todos os níveis. Pela 
adrenalina, pelo talento, pelo carisma e pela magia, 
estes são dos melhores do mundo e começam aqui a 

temporada para prazer e deleite dos nossos olhos. Espere 
golos para todos os gostos, fintas de encantar, defesas 
de tirar a respiração e remates que levam fogo. O Record 
International Masters Futsal não é um circo, mas tem 
artistas capazes dos mais espantosos truques, de mágicos 
a malabaristas. Não acredita? Experimente e vai ver. 
Não há muitos desportos capazes de maior intensidade 
quando em competição como este. E olhe que eu era até 
há alguns anos dos que não acreditava.

Tudo isto faz com que todos os caminhos vão dar a 
Portimão. Quem já esteve vai voltar, quem nunca foi só 
pode experimentar. É um dia diferente, em que a praia 
pode esperar. O mar e a areia vão continuar sempre 
lá. A oportunidade para ver todo este fogo-de-artifício 
desportivo não. A sério. Apareça. Garanto-lhe que vai valer 
a pena. E obrigado Portimão. É sempre um prazer voltar.

Dar tudo faz a diferença, 

na vida e no desporto.

É por isso que o Record dá tudo. 

Dá tudo de verdade. 

Dá tudo em primeiro.  

Dá tudo sobre futebol 

e sobre outras modalidades. 

Dá todas as notícias, todas as análises 

e tudo o que os leitores querem saber.

E são eles, os nossos leitores 

e os portugueses, que dão tudo 

dentro e fora de campo, 

que nos inspiram e nos fazem trabalhar

cada vez mais. Record. Dá tudo.

www.record.pt

À PROFESSORA

QUE ENSINOU

PORTUGUÊS

A TRÊS GERAÇÕES

E É TRIATLETA.

OUEM
DA TUDO
INSPIRA-NOS
A DAR TUDO.

Mensagem do
Patrocinador 
Principal

Bernardo Ribeiro
Diretor do Jornal Record

Patrocinador Principal do Record 
International Masters Futsal
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Três anos depois, o Record International Masters Futsal 
está de volta a Portimão. O melhor torneio de início 
de época do mundo ganha novamente destaque no 
calendário desportivo, com quatro jogos que prometem 
muito espetáculo. A responsabilidade e a importância do 
evento não param de aumentar para todos os envolvidos: 
a organização, a cidade anfitriã, as equipas participantes, 
os patrocinadores, os adeptos.

O Record International Masters Futsal é cada vez mais 
um torneio reconhecido por todos os apaixonados da 

Até vais ficar a ver estrelas!
Muito mais do que apenas um torneio de íncio de 
época. A quinta edição está pronta para receber os 
melhores do mundo e dar asas ao melhor futsal do 
planeta.

O Jornal Record, a Câmara Municipal de Portimão, a 
Sigma Stars, e todos os outros parceiros envolvidos, 
acreditam, confiam e estão a dar tudo para elevar 
este evento a patamares de sucesso ainda maiores, 
especialmente depois de uma paragem de dois anos 
devido à COVID-19.

O Portimão Arena está preparado para voltar a 
receber a competição que marca o arranque de época 
das grandes estrelas da modalidade. Durante dois 
dias, estamos certos de que todos os portimonenses 
e adeptos de futsal vão desfrutar de toda a emoção 
e energia que o Record International Masters Futsal 
está habituado a proporcionar.

5.a Edição
Num ano em que Portugal se sagrou Bicampeão da 
Europa, a juntar ao título de Campeão do Mundo 
conquistado em 2021, torna-se evidente o impacto e o 
trabalho realizado em prol da modalidade. Para além 
dos feitos da Seleção, os clubes e atletas portugueses, 
com excelentes exibições a nível planetário, têm 
comprovado o valor do futsal nacional e assumem-se 
como autênticos embaixadores.

A fasquia aumenta a cada edição e as estrelas estão 
aptas para brilhar na quadra de Portimão.

Let the games begin, stars!

modalidade no panorama nacional e internacional. De 
miúdos a graúdos, a cidade de Portimão continua a respirar 
Futsal e a abraçar a prova há quatro edições consecutivas.

Numa competição constituída pelas quatro melhores 
equipas do mundo, Sporting CP, SL Benfica, Barça e 
Movistar Inter FS, este é mais um exemplo do trabalho que 
Portimão tem vindo a desenvolver.

Com tanto gigante reunido na mesma quadra, é caso para 
dizer: até vais ficar a ver estrelas!



Entre os dias 27 e 28 de agosto de 2022, o Portimão 
Arena vai voltar a receber o International Masters 
Futsal, o melhor e mais mediático torneio do Mundo, 
que, consecutivamente, junta as melhores equipas 
do planeta. Depois de dois anos de ausência, qual o 
sabor de voltar a acolher esta grande prova? 
Após o interregno de dois anos, originado pelos motivos de 
todos sabidos, é com renovada expetativa que voltamos a 
receber esta tão mediática competição, concentrando no 
Portimão Arena a elite do futsal europeu para um fim-de-
semana ao mais alto nível desportivo. 
Mas, acima de tudo, este regresso quer dizer que a vida 
está a voltar à normalidade, o que também nos transmite 
um sentimento de alívio, que me apraz registar.

SL Benfica, Sporting CP, Barça e Movistar Inter FS: 
curiosamente, os vencedores das quatro edições 
anteriores do International Masters Futsal. Ter 
gigantes destes a discutir o título deste ano, pode 
significar que todos os olhos do Mundo do vão estar 
em Portimão?
Não tenho a menor dúvida que todas as atenções dos 
amantes da modalidade, um pouco por todo o mundo, 
estarão dirigidas para Portimão, uma vez que voltámos 
a ser capazes de reunir muitos dos melhores jogadores, 
agrupados em quatro equipas de referência, o que nos 
deixa cheios de indisfarçável orgulho. 

Na quadra do Portimão Arena vão estar os vencedores 
das últimas seis edições da Liga dos Campeões. 
Mais um elemento que comprova a grandiosidade 
deste evento e que, certamente, aumenta a 

“Atenções 
estarão dirigidas 
para Portimão”

responsabilidade da organização e do Município. Até 
que ponto isso o torna mais especial para Portimão e 
para os seus habitantes? 
Na verdade, ao orgulho que referi, e que é comum a 
todos os portimonenses, devo acrescentar o sentido 
de responsabilidade, pois para que estes verdadeiros 
embaixadores do futsal tenham condições para 
deslumbrar o público com as suas capacidades técnicas 
e desenvolvam jogadas de grande espetacularidade, é 
preciso que o Portimão Arena continue à altura e honre 
os seus pergaminhos de melhor recinto multiusos no sul 
do país.

O Município de Portimão acolheu, este ano, outros 
eventos desportivos e culturais com bastante impacto 
e expressão. Em que sentido o desporto tem sido uma 
área muito valorizada pela Câmara Municipal? 
Não é por acaso que o nome de Portimão é associado 
desde há muito à realização de eventos desportivos e 
culturais de grande projeção, pois a estratégia municipal 
passa por promover a excelente infraestrutura turística 
e os inúmeros pontos de interesse do concelho, que 
vão muito para além do sol e praia. É natural, portanto, 
que apostemos na realização de eventos com impacto 
mediático, os quais também contribuem para a elevação 
das experiências pessoais proporcionadas a residentes e 
a visitantes, ao mesmo tempo que contribuem para uma 
sempre necessária dinâmica da economia local.
Na vertente específica da área desportiva, essa política 
municipal passa pelo apoio continuado às coletividades, 
no sentido de incentivarmos a prática de inúmeras 
modalidades, para todos os gostos e idades e com 
excelentes resultados ao nível da formação.

Qual o legado que o International Masters Futsal 
deixa na cidade de Portimão? Que impacto desportivo 
e social tem este evento na região algarvia? 
Os portimonenses sempre se caracterizaram por gostar 
muito de futsal e esta prova, que foi ganhando notoriedade 
ano após ano, foi cimentando o público local, mas não 
só, pois há muita gente que marca as suas férias para as 
datas em que a prova se realiza, de modo a não perder 

pitada da prova, contribuindo assim para a tão desejada 
dinamização das empresas da terra, nomeadamente no 
setor turístico e de restauração, bem como no comércio 
e serviços. 
Em termos concretos, o Masters contribuiu seguramente 
para estimular a prática do futsal junto dos mais jovens. 
A título exemplificativo, sublinho que atualmente temos 
cinco equipas com forte aposta na formação, a saber: 
Gejupce – Gil Eanes Juventude Portimonense Clube, com 
59 atletas de formação e 33 seniores, tendo todas as 
equipas no Distrital de Faro; CDR Pedra Mourinha, com 52 
atletas de formação e 16 seniores, e também como todas 
as equipas no Distrital; CF Boavista, com 14 atletas de 
formação, igualmente no Distrital; Portimonense Sporting 
Clube, com 69 atletas de formação e 23 seniores (duas 
equipas), todas no Distrital, além da equipa sénior, que 
há três anos disputa a Liga Placard; e Núcleo Sporting de 
Portimão, com uma equipa de seniores no Distrital e 18 
jogadores.

A cidade de Portimão foi eleita como a Capital Europeia 
do Desporto em 2019. Essa distinção foi fundamental 
para a promoção do desporto na região? 

De facto, não foi por mero capricho do momento que 
Portimão se candidatou a Cidade Europeia do Desporto 
em 2019. Tratou-se de um processo pensado ao detalhe, 
com base no trabalho de fundo que tem vindo a ser 
feito há muitos anos, não apenas na criação de uma 
rede de infraestruturas de qualidade que abrange todo 
o concelho, mas fundamentalmente na programação de 
condições para que a população, sobretudo os jovens, 
pratique desporto, seja de forma informal, seja de âmbito 
competitivo.

A Sigma Stars é um parceiro que tem estado de 
braço dado com a Câmara Municipal de Portimão na 
organização de vários eventos. O que espera desta 
parceira no Masters 2022?
Para não variar, as expetativas são as melhores, a julgar 
pelas edições anteriores, que constituíram um sucesso em 
toda a linha, devido ao profissionalismo e competência 
demonstrados pelos organizadores, que não poupam 
esforços para que tudo corra pelo melhor. 
Esta tem sido uma parceria muito frutuosa e, obviamente, 
estaremos disponíveis para prosseguir na promoção 
conjunta deste evento de projeção aquém e além-
fronteiras.

Quanto ao futuro do International Masters de Futsal: 
vai continuar a ser em Portimão?
No que depender de nós, estaremos totalmente recetivos, 
por todas as vantagens que reconhecemos a esta prova, 
uma das mais relevantes da já de si rica programação 
desportiva preparada anualmente para Portimão.

Por último, peço-lhe que deixe uma mensagem/
apelo para que todos os amantes de futsal venham 
até Portimão entre os dias 27 e 28 de agosto para 
acompanharem este evento que promete muita 
emoção
Renovo o convite para que venham vibrar com os 
melhores protagonistas mundiais do futsal e encham as 
bancadas do Portimão Arena com as vossas famílias e em 
clima de festa, pois o International Masters Futsal é – na 
verdade – uma grande festa do desporto.

ISILDA GOMES (PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTIMÃO)
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PARCERIAS PELA SUA AUDIÇÃO

APARELHO AUDITIVO RECARREGÁVEL

NOVO
ALPHA MNR TR

Hybrid Technology™ 
qualidade de som sem precedentes

Para perda auditiva ligeira 
a profunda

Bluetooth®Bateria para um dia inteiro 
de uso

Botão duplo para alterar 
volume e programa

Inclui transmissão 
directa de áudio

LIGUE 800 917 282
E marque a sua Avaliação Auditiva GRÁTIS

www.auditiv.pt

A Auditiv nasceu em 2015 com a premissa “Ouvir é 
Viver Melhor” e tem percorrido, desde então, todo o 
país de Norte a Sul em Unidades móveis, nas quais 
equipas especializadas com os melhores equipamentos 
de diagnóstico efetuam Avaliações Auditivas. Esta 
evidente preocupação com a Saúde, que está no ADN 
da Auditiv, reflete-se também nas apostas decisivas de 
apoio ao Desporto em Portugal. Atualmente a Auditiv, 
já conta com várias parcerias nesta àrea procurando 
desta forma manter-se fiel ao que a caracteriza na sua 
identidade: a proximidade com o público.

Jason Walter, CEO da Auditiv, descreve a empresa como 
sendo “mais do que um conjunto de departamentos, 
uma família pronta a ajudar os portugueses”. O CEO 
explica, ainda, que esta parceria com a Sigma Stars 
representa o reforço de todas as iniciativas de apoio 
que têm vindo a concretizar desde a sua fundação e que 
nada faria mais sentido do que também estar aliado 
a uma produtora de eventos desportivos que reúne 
muitos dos seus parceiros e que procura representar 
uma maior variedade de Desportos, sendo que em 
paralelo procura estar também nos “quatro cantos 
do país”. A parceria e representação no International 
Masters Futsal 2022, em Portimão, evento que reúne 
as melhores equipas mundiais de Futsal é a grande 
oportunidade de continuar a reforçar a proximidade 
com os portugueses.”

“Reforçar a proximidade
com os portugueses”

Jason Walter 
CEO da Auditiv
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Na Del Monte procuramos inspirar um estilo de vida 
saudável através do consumo dos nossos produtos. 
Trabalhamos com paixão para podermos entregar cada 
dia os melhores produtos aos nossos consumidores. 

Nós dizemos SIM ao desporto pois acreditamos que 
faz parte do estilo de vida saudável que procuramos 
inspirar. Neste sentido é com um enorme prazer que 
que estamos presentes na “International Masters Futsal” 
numa parceria com a Sigma Stars. 

Desejamos a todos os participantes um excelente 
torneio. Divirtam-se!

“Dizer sim ao Desporto”

André Guerreiro
General Manager Iberia
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International Masters Futsal 2022
Portimão, Portugal | 27 e 28 de agosto

 
REGULAMENTO DO TORNEIO

Artigo 1.º 
Objeto

1. O presente Regulamento rege a 
organização do Torneio Internacional 
de Futsal “International Masters Futsal“, 
competição organizada pela Câmara 
Municipal de Portimão com a co-organização 
da SigmaStars , entre as equipas seniores 
masculinas de Futsal do 

1. Sport Lisboa e Benfica (POR), 

2. Sporting Clube de Portugal (POR), 

3. Barça (ESP)

4. Movistar Inter Fútbol Sala (ESP) 

2. O International Masters Futsal terá 
lugar nos dias 27 e 28 de agosto de 2022, 
no Portimão Arena, situado no concelho de 
Portimão (Portugal).

Artigo 2.º 
Princípios Gerais

1. O International Masters Futsal é 
organizado em observância dos princípios da 
ética, da defesa do espírito desportivo e da 
verdade desportiva.

2. Todos os intervenientes devem 
colaborar de forma a prevenir 
comportamentos antidesportivos, 
designadamente, de violência, dopagem, 
corrupção, racismo, xenofobia, ou qualquer 
outra forma de discriminação. 

3. O International Masters Futsal rege-

se exclusivamente pelas disposições deste 
Regulamento, sem prejuízo das normas 
imperativas emanadas pela Féderation 
Internationale de Football Association (FIFA), 
pela Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA) e pela legislação aplicável. 

Artigo 3.º 
Formato da Competição e Calendário 

Competitivo

1. O International Masters Futsal é 
disputado entre 4 clubes num sistema de 
duas jornadas, com o seguinte calendário 
competitivo:

Dia 27 de agosto (sábado)

11h00 - Sporting CP vs Barça 

15h00 - SL Benfica vs Movistar Inter FS

Dia 28 de agosto (domingo)

11h00 - SL Benfica vs Barça 

15h00 - Sporting CP vs Movistar Inter FS

2. Os jogos têm a duração de 40 minutos, 
divididos em duas partes de 20 minutos, 
intercaladas por um intervalo de 10 minutos.

3. No final do tempo regulamentar 
procede-se à marcação de pontapés da marca 
de grande penalidade, nos termos das Leis 
do Jogo de Futsal, unicamente para efeitos de 
desempate na classificação final do Torneio.

Artigo 4º
Organização dos Jogos

1. Cada equipa poderá inscrever até um 
máximo de 18 atletas na ficha de cada jogo, 

formulário a ceder pela organização do 
Torneio.

2. Cada equipa poderá ter no banco de 
suplentes um máximo de 19 pessoas, dos 
quais 13 deverão ser atletas e 6 dirigentes ou 
técnicos, devendo os seus nomes e funções 
constar na ficha de jogo. 

3. Não existe limite ao número de 
substituições a realizar por uma equipa 
durante o jogo, no entanto não serão 
permitidas substituições durante o Time-Out, 
sendo apenas permitidas no final deste.

4. Cada equipa deverá entregar a ficha 
de jogo, devidamente preenchida, à equipa 
de arbitragem até 60 minutos antes do início 
do jogo, podendo a equipa de arbitragem 
solicitar a cada clube os documentos 
identificativos com respetiva licença federativa 
de cada atleta.

5. A bola oficial do Torneio será da 
responsabilidade da organização, devendo 
estar de acordo com as especificações 
definidas nas Leis do Jogo. 

Artigo 5.º 
Classificação e desempates 

1. Com vista a determinar a classificação 
final dos clubes, nos termos do artigo anterior, 
adota-se a seguinte tabela de pontuação:

Vitória: 3 pontos

Empate: 1 ponto

Derrota: 0 pontos

2. A classificação final do Torneio será 
definida em função do número de pontos 
conquistados nos 2 jogos efetuados.

3. Para efeitos de desempate, entre 
clubes com o mesmo número de pontos, são 
definidos os seguintes critérios e ordem de 
preferência:

3.1. A maior diferença entre o número de 
golos marcados e o número de golos sofridos;

3.2. O maior número de golos marcados;

3.3. Maior número de vitórias no 
desempate pela marcação de pontapés da 
marca de grande penalidade;

3.4. A menor pontuação no critério 
disciplinar, aplicado a todos os jogos 
disputados, obtida de acordo com os 
seguintes critérios:

3.4.1. Cartão amarelo - 1 ponto;

3.4.2. Cartão vermelho - 3 pontos;

3.4.3. Jogador recebe dois cartões 
amarelos num jogo sendo expulso por 
acumulação de cartões amarelos - 3 pontos;

3.4.4. Jogador recebe num jogo um cartão 
amarelo e um cartão vermelho direto - 4 
pontos.

3.5. Menor número de faltas diretas 
(acumuladas) cometidas durante a 
competição.

Artigo 6º
Equipamentos de Jogo

1. Devem as equipas manter a numeração 
de cada atleta ao longo de todo o Torneio.

2. Em função do calendário competitivo 
definido, a organização comunicará aos clubes 
participantes o equipamento a utilizar (principal 
ou alternativo) em cada um dos jogos.

Artigo 7º 
Arbitragem

1. As equipas de arbitragem serão 
nomeadas pelo Conselho de Arbitragem 
da Federação Portuguesa de Futebol e 

Associação de Futebol do Algarve e serão 
constituídas por um 1º, 2º e 3º árbitro, assim 
como por um cronometrista.

Artigo 8º 
Procedimentos Disciplinares

1. Dado o carácter da competição e o 
espírito que preside à mesma, o jogador que 
seja expulso na 1ª jornada da competição, 
diretamente ou por acumulação de amarelos, 
não poderá jogar no jogo seguinte.

Artigo 9º 
Prémio colectivo e Prémios Individuais 

Prémio de Melhor colectivo 
A equipa que vencer o International 

Masters Futsal será premiada ne cerimónia 
protocolar da entrega de prémios.

Lembranças para a equipa de arbitragem
As equipas de arbitragem disponibilizadas 

pela Federação Portuguesa de Futebol e 
pela Associação de Futebol do Algarve serão 
Homenageadas na cerimónia Protocolar da 
entrega de prémios do international Masters 
Futsal

1. Prémio de Melhor Marcador

O prémio de melhor marcador do 
International Masters Futsal será atribuído 
ao atleta com mais golos marcados nos jogos 
disputados. Em caso de empate o vencedor 
deste prémio será encontrado mediante os 
seguintes critérios de desempate:

1.1. Em caso de empate no número de 

golos marcados por um ou vários atletas, 
será atribuído o prémio de melhor marcador 
ao atleta cuja equipa tenha obtido melhor 
classificação final no torneio.

1.2. Em caso de empate entre 1 ou mais 
atletas da mesma equipa será atribuído este 
prémio ao atleta com:

1.2.1. Melhor registo disciplinar, em função 
dos critérios definidos no regulamento do 
evento.

1.2.2. Mais golos marcados no desempate 
por grandes penalidades

2. Prémio de Melhor Jogador
O prémio de melhor jogador do 

International Masters Futsal será atribuído por 
um Júri definido pela organização constituído 
pelos seguintes elementos:

• Jornalistas presentes no Evento;

• Jorge Braz - Selecionador Nacional de 
Futsal.

Artigo 10º
Comissão do Torneio

1. À Comissão do Torneio compete decidir 
os litígios, recursos, reclamações e demais 
casos omissos, com exceção de decisões das 
equipas de arbitragem.

2. A presente Comissão é constituída pelos 
seguintes elementos:

a) Presidente: João Pedro - Vice Presidente 
AF Algarve 

b) Vice-Presidente: Paulo Jorge - Diretor do 
Torneio

c) Vogal: Tiago Freitas – Diretor para a Área 
Desportiva do Torneio
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Em setembro o petisco está na rota
A Rota do Petisco (de 14 setembro a 16 outubro) é um 
projeto de cariz cultural e recreativo dinamizado pela 
Associação Teia D’Impulsos que consiste num roteiro 
gastronómico, envolvendo diversos estabelecimentos 
de restauração organizados por zonas geográficas 
distintas. 

A Rota conseguiu fazer renascer na região o conceito 
de “petiscar” enquanto sinónimo de parar, romper com 
o quotidiano e conviver com aqueles que nos são mais 
queridos. “Ir à Rota” é já uma expressão comum no 
vocabulário dos barlaventinos.
 
A cultura sai à rua na Mexilhoeira Grande
De 23 a 25 de setembro, integrado nas Jornadas Europeias 
do Património, realiza-se o evento “Mexilhoeira Grande 
- A nossa cultura sai à rua”. A festa tem lugar no adro da 
Igreja Matriz com a mostra de artes, saberes e produtos 
da Mexilhoeira Grande. Na mostra surgirão ainda 
pequenos espaços expositivos dedicados às memórias 
e vivências da terra e um espaço de representação de 
algumas atividades de cariz agrícola e rural.

As tardes serão animadas com a partilha das 
histórias ligadas aos saberes contadas pelos próprios 
protagonistas das principais atividades de cariz rural da 
freguesia. Um dos momentos altos do dia, é a recriação 
da tradição da festa da descasca do milho e debulha, 
com a participação dos locais e dos visitantes.
 
Outubro com desporto na praia
A Praia da Rocha é mais uma vez o local escolhido para 
acolher o Campeonato Europeu de Clubes Ultimate 
(14 a 17 de outubro) e logo a seguir o Campeonato 
do Mundo de Masters Ultimate (18 a 22 outubro), que 

Em Portimão 
tudo se combina 
para tornar 
os seus dias 
inesquecíveis!

vão transformar o areal algarvio em campos de jogo 
para a disputa de mais de 400 partidas da modalidade 
conhecida como Ultimate Frisbee.
 
Enfrentando os maiores obstáculos
O OCR Police Challenge – maior circuito nacional da 
modalidade Obstacle Course Race - estará de volta 
a Portimão a 30 de outubro. A prova de corrida por 
obstáculos contará com mais de 30 barreiras num 
percurso de 5 quilómetros, ao longo dos quais - mais 
importante que vencer – o que importa é a superação 
individual ou em equipa, numa manhã onde a diversão 
irá surpreender agradavelmente todos os participantes.
 
Portimão acelera no outono
Um dos fins-de-semana mais desafiantes do ano 
acontecerá em outubro!

O Campeonato do Mundo de Superbike regressa, entre 
os dias 7 e 9 de outubro, ao Autódromo Internacional do 
Algarve.

A principal competição internacional da modalidade 
conta ainda com corridas nas categorias de Supersport 
e Supersport 300. Uma oportunidade única para assistir 
a esta emocionante prova em duas rodas.

Mas outros grandes momentos relacionados com o 
universo automobilístico estão na agenda do Autódromo 
Internacional do Algarve para este período, como 
são os casos do European Le Mans Series (14 a 16 de 
outubro), do Algarve Classic Festival (28 a 30 de outubro) 
e das Finais Mundiais da Lamborghini, marcadas para o 
primeiro fim-de-semana de novembro.
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O Portimão Arena é o palco onde as estrelas vão brilhar. 
Situado no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, 
a dois passos do centro da cidade, é um pavilhão 
moderno, com 6.000 m2 de área, e permite uma utilização 
exatamente à medida das necessidades de cada evento.

É um espaço dominado pela Sala Algarve, a arena 
principal do pavilhão, capaz de acolher 3.000 espetadores 
sentados em bancadas retráteis e amovíveis, ou até 
8.000 espetadores em pé. Este pavilhão recebe o Record 
International Masters Futsal há já quatro edições e é 
considerado um elemento histórico para os melhores 
atletas do mundo de futsal.

No exterior apresenta-se com 10.000 m2 de área ao ar livre, 
300 lugares de estacionamento e acesso à zona ribeirinha 
de Portimão, o que permite ainda a realização de feiras, 
exposições, espetáculos e outros acontecimentos.

Com a experiência demonstrada na organização de 
eventos desportivos, culturais e mesmo gastronómicos, 

Portimão Arena
é expoente de polivalência

o destaque centra-se agora em torno do Record 
International Masters Futsal, o melhor e maior evento de 
futsal de início de época do mundo.
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Com uma localização privilegiada e singular, no extremo 
sudoeste da Europa e fazendo a ponte entre o Oceano 
Atlântico e o Mar Mediterrâneo, Portimão é um lugar 
detentor de um clima fantástico e com uma beleza natural 
muito rica. É uma terra que não despreza as suas raízes 
rurais e marítimas.

A poucos quilómetros do aeroporto de Faro, Portimão, 
Alvor e Mexilhoeira Grande são as três freguesias de um 
concelho com 183 quilómetros quadrados de área e uma 
população fixa de mais de 60 mil pessoas.

As mais belas praias de Portimão estendem-se por oito 
quilómetros de uma fina areia dourada e de harmoniosas 
falésias ocres, onde se conciliam o sol aconchegante, o 
céu azul quente e o mar verde cristalino, criando cenários 
idílicos para umas férias de sonho.

O turismo é uma das principais atividades económicas 
desta terra, sendo que aqui se encontram as mais variadas 
ofertas hoteleiras da região algarvia e uma Marina 
ímpar. Portimão também é conhecida por ser a cidade 
do Autódromo Internacional do Algarve, um circuito 
mundialmente conhecido do desporto motorizado, que 
já acolheu provas da Fórmula 1 e do MotoGP.

Quem percorre as ruas, sentindo a história da cidade em 
cada esquina, percebe que esta é uma terra de “sol e 
de mar, de partidas e chegadas”, podendo o seu rico 
património histórico e cultural ser contemplado no 
Museu de Portimão, um equipamento cultural de 
referência a nível europeu.

Fica o convite para descobrirem um novo Portimão, 
pensado para as pessoas, para as famílias, com 
espaços de lazer melhorados, novas atrações, novas 
experiências. Este ano faça check-in em Portimão. 

Faça @check in 
em Portimão

Passadiço da Praia da Rocha está mais aprazível e 
seguro
O passadiço da Praia da Rocha é muito frequentado por 
residentes e turistas para os seus passeios de lazer ou para 
frequentar os diversos restaurantes distribuídos ao longo 
do percurso, sendo também muito utilizado no período 
noturno, particularmente na primavera e no verão.

Dá acesso à belíssima Praia da Rocha, que oferece 
uma série de detalhes que tornam a vida realmente 
agradável. Possui acessos fáceis por via das dez 
ligações desde a marginal, ou da marina. Com 68 
casas de banho à disposição, 12 delas destinadas a 
pessoas com necessidades especiais, conta ainda com 
um posto médico para acudir a escaldões, picadas de 
peixe-aranha e outros percalços. 

Este ano prepare-se para passear num passadiço 
completamente novo, porque o Município de Portimão 
interveio na estrutura, construída há cerca de 16 anos, 
tendo-a renovado integralmente.

Os trabalhos incidiram na substituição integral do 
passadiço, com cerca de 1,5 km de extensão, assim 
como dos respetivos acessos, através do recurso a novas 
madeiras com características mais resilientes e adaptadas 
às especificidades da zona, localizada a poucas centenas 
de metros do mar.

No que toca à iluminação, permite uma experiência 
mais agradável e segura durante os passeios noturnos, 
ao reduzir as zonas de sombra, servindo igualmente os 
acessos aos restaurantes instalados ao longo de passadiço, 
através da colocação de meia centena de luminárias LED. 
Está também contemplada nesta intervenção de fundo 
a instalação de uma rede pública de ‘wireless’, que irá 
permitir livre acesso à internet em toda a área.

A areia limpa e clara, a água cristalina, de todos os tons 
de azul, as rochas caprichosas, o esplendor do sol e um 
passadiço completamente novo estão à sua espera na 
Praia da Rocha, eleita pelos portugueses - pelo 4º ano 
consecutivo - com o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022. 

Antiga Lota de Portimão ganha vida nova
Localizado logo à entrada da cidade pela chamada 
“ponte velha”, o edifício foi construído em 1916 para 
acolher a primeira central elétrica da então Vila Nova 
de Portimão, tendo passado a funcionar como lota 
entre as décadas de 1950 e 1980, altura em que foi 
utilizado para prestar apoio a diversos restaurantes 
da sardinha assada, antes de ser identificado no Plano 
Diretor Municipal como imóvel de interesse concelhio.

Após uma profunda remodelação, o imóvel está 
capacitado para acolher projetos culturais, festividades, 
comemorações e eventos ligados às tradições locais 
e regionais, passando também a acolher o Posto de 
Turismo de Portimão.

Embarcação “Moira” é mais um ativo turístico da 
cidade
De construção tradicional em madeira, o barco “Moira” 

remonta a 1936 e foi doado graciosamente ao Município 
de Portimão pela Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve, com vista à recuperação e manutenção 
desta ‘enviada’, cuja história se funde com a indústria 
pesqueira local.

O bom estado de conservação e as poucas 
transformações que apresenta relativamente ao 
original, tornam a “Moira” num importante ativo 
turístico e cultural para a cidade e para a região 
algarvia, não só devido à sua fruição e preservação, 
como também pelo seu uso em futuras recriações de 
descarga do peixe, no âmbito do Festival da Sardinha. 
Foi assim criado mais um ponto de interesse junto ao 
pontão do Museu de Portimão, local onde se encontra 
atracada a embarcação.

Portimão é Free Wi-Fi
A Câmara Municipal de Portimão tem implementado 
o projeto Portimão Free Wifi, que consiste em criar 
zonas de Wi-Fi gratuito em vários locais do concelho, 
nomeadamente nos espaços de atendimento ao público 
e equipamentos municipais na área da cultura e do 
desporto. Infraestruturas como o Aeródromo Municipal 
de Portimão e o novo Terminal Rodoviário também 
estão equipados com o Portimão Free Wifi, assim como 
o Mercado de Portimão e a Alameda da República e, 
mais recentemente, o Jardim 1º de Dezembro, frente ao 
TEMPO - Teatro Municipal de Portimão.

Todos os motivos são bons para visitar Portimão!
Oferecemos-lhe as melhores propostas: cultura, 
gastronomia, natureza, e uma programação memorável 
para todos os gostos e idades.
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Chama-se Record International Masters Futsal, mas podia 
perfeitamente chamar-se constelação de estrelas de 
futsal. Na prática, vai dar ao mesmo. Melhor treinador do 
Mundo; melhor jogador do Mundo; melhor jogador jovem 
do Mundo; melhor guarda-redes do Mundo; melhor clube 
do Mundo. Tudo isto num só torneio? Sim, é possível. 
Sim, é em Portimão. Sim, é no Record International 
Masters Futsal. São eles mesmo: Nuno Dias, Ferrão, Zicky, 
Guitta e o Sporting CP, que em 2020/21 dominou no 
panorama nacional e internacional, e, por isso, dominou 
estes prémios, concedidos pelo site Futsal Planet. Todos 
no Portimão Arena. Tens 
dúvidas? Estás mesmo a 
ver estrelas.

Nuno Dias

Consegue pensar em 
Nuno Dias sem pensar em 
vitórias? Difícil, não é? São 
já 29 títulos ao serviço do 
Sporting CP, incluindo duas 
Ligas dos Campeões. É muito fruto do seu trabalho que 
os leões garantem a hegemonia do futsal nacional e, em 
2020/21, com a segunda vitória na Champions, garantiu o 
estatuto de melhor treinador do Mundo. É nessa condição 
que se apresenta, uma vez mais, em Portimão, para 
disputar o Record International Masters Futsal.

Ferrão

Ferrão foi eleito pela 3º vez seguida melhor jogador 
de futsal do mundo em 2021.
O jogador brasileiro tem uma qualidade 
inegável com a bola nos pés e na época 

Estás mesmo
a ver estrelas!

passada venceu tudo o que havia para vencer: campeonato 
espanhol, Taça de Espanha, Supertaça e Champions 
League. Preparem-se para o show de bola!

Zicky

Zicky é o mais recente fenómeno do futsal mundial. 
Com apenas 20 anos de idade já conquistou o Mundo: 
dois campeonatos nacionais, 
duas Taças de Portugal, duas 
Taças da Liga, uma Supertaça, 
uma Liga dos Campeões, um 
Europeu e um Mundial. É obra! 
Falta o quê? Pois é: erguer o 
troféu do Record International 
Masters Futsal. Será que o 
melhor jogador jovem de 
futsal do Mundo conseguirá 
este ano?

Guitta

Guitta foi eleito melhor guarda-
redes do mundo depois de uma 
época incrível no Sporting CP. O 
jogador brasileiro conta com 16 
títulos na carreira entre eles duas 
Champions League, um Mundial 
de futsal, uma Copa Libertadores.

Sporting Clube de Portugal

Domina indiscutivelmente o panorama nacional 
do futsal, somando títulos atrás de títulos, época 
atrás de época. E não fica por aqui. A nível 
internacional, conta com duas Champions nos 
últimos quatro anos, sendo que esteve na final 
seis vezes nos últimos sete anos. A vitória na 
mais importante competição do Mundo, a 
juntar a tudo o que venceu internamente, 
valeu-lhe, então, a distinção de melhor clube 
do Mundo.
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A pandemia interrompeu o Record International 
Masters Futsal, mas não apagou as estrelas. Os 
craques têm agora mais motivos para quebrar todos 
os obstáculos e iluminar uma competição que juntará 
todos os vencedores das edições anteriores.

Uma Edição de Campeões

A primeira edição realizou-se no início da época 
desportiva 2015/2016, no Altice Arena, em Lisboa, com 
vitória do Movistar Inter FS. Os madrilenos derrotaram 
no último jogo o SL Benfica por 3-2. Ricardinho defrontou 
a antiga equipa e fez os três golos da vitória portuguesa.

Na temporada 2017/2018, o Record International 
Masters Futsal mudou-se para o Portimão Arena. Os 
ares do Algarve fizeram bem ao Barça, que venceu o 
Sporting CP por 4-3 no derradeiro encontro. O golo do 
triunfo catalão chegou a sete segundos do final.

Na época seguinte, outra vez em Portimão, o Sporting 
CP fez a festa. O troféu de 2018/2019 foi discutido até à 
última gota com o rival SL Benfica. Os leões e as águias 
terminaram com os mesmos pontos, golos marcados, 
diferença de golos e número de cartões. A equipa de 

Alvalade venceu por via do critério de número de faltas 
cometidas no torneio.

A quarta edição trouxe um novo vencedor à prova. 
Depois de três anos sem conquistar o Record 
International Masters Futsal, o SL Benfica derrubou o 
Movistar Inter FS e o Kairat para levar o título até à Luz.

Em 2022, o melhor torneio de início de época do mundo 
junta todos os vencedores das edições anteriores. 
Na luta pelo Troféu vão estar: o Barça (Campeão 
Europeu em título e Campeão Espanhol), o Sporting 
CP (bicampeão português), o SL Benfica (vencedor da 
última edição do Record International Masters Futsal) e 
o Movistar Inter FS.
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O Sporting CP chega ao Record International Masters 
Futsal como vice-campeão Europeu e bicampeão 
Nacional. Os leões terminaram a fase regular da Liga 
Placard no primeiro lugar: em 26 jogos disputados, 
alcançaram 23 vitórias e 3 derrotas. A equipa orientada 
por Nuno Dias foi ainda o melhor ataque e a defesa 
menos batida, com 121 golos marcados e 38 sofridos.

Sporting CP

Durante o playoff, os verdes e brancos derrotaram o 
FC Azeméis e a AD Fundão, e encontraram o rival SL 
Benfica na final. O Sporting CP conquistou três vitórias 
em três jogos e festejou o 17º título de Campeão. Na 
última temporada, os leões fizeram o pleno: venceram 
a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça.

9 - João Matos (C)
Data de nascimento:
21/02/1987
Posição: Fixo

10 - Paulo Mendes 
(Pauleta)
Data de nascimento:
12/06/1994
Posição: Ala

18 - Anilton Silva 
(Pany Varela)
Data de nascimento:
25/02/1989
Posição: Ala

1 - Gonçalo 
Portugal 
Data de nascimento:
21/01/1992
Posição: Guarda-redes

11 - Hugo Silva 
(Neves)
Data de nascimento:
05/05/2000
Posição: Pivot

19 - Caio Ruiz
Data de nascimento:
18/07/1997
Posição: Ala

8 - Erick Mendonça
Data de nascimento:
21/07/1995
Posição: Fixo

3 - Diogo Santos
Data de nascimento:
07/11/2002
Posição: Ala

14 -Thiago Rocha 
(Guitta)
Data de nascimento:
11/06/1987
Posição: Guarda-redes

20 - Miguel Castro 
(Miguel Ângelo)
Data de nascimento:
02/02/1994
Posição: Ala

4 - Tomás Paçó
Data de nascimento:
19/04/2000
Posição: Fixo

16 - Bernardo Paçó
Data de nascimento:
19/04/2000
Posição: Guarda-redes

29 - Alex Merlim
Data de nascimento:
15/07/1986
Posição: Ala

6 - Izaquel Té 
(Zicky)
Data de nascimento:
01/09/2001
Posição: Pivot

17 - Diego Cavinato
Data de nascimento:
06/05/1985
Posição: Ala

44 - Esteban 
Guerrero
Data de nascimento:
18/02/1995
Posição: Pivot

Nuno Dias
Treinador



Como encara esta competição Record International 
Masters Futsal, como bicampeão Nacional?
Encaramos da mesma forma, sendo bicampeões ou 
não tendo ganho nada; é uma competição para nos 
prepararmos, mas o Sporting tem por hábito e como 
identidade que uma boa preparação é com vitórias.
Temos noção da dificuldade desta competição, estão 
presentes 4 das melhores equipas do mundo e com
um leque de jogadores extraordinários. Queremos 
triunfar, mas, acima de tudo preparar bem; sabemos 
que vamos com menos semanas de trabalho do que 
os adversários, mas o foco está na nossa preparação, 
naquilo que temos de trabalhar, na forma como temos 
de evoluir para crescer enquanto equipa, para crescer 
a nível técnico-táctico e acima de tudo, para nos 
apresentarmos bem na primeira competição oficial.

Como capitão há tantos anos no SCP e com 
vários títulos conseguidos, qual o objetivo nesta 
competição a nível individual e coletivo?
O que nós queremos aqui é assimilar todos os 
processos novos que, certamente, vão ser inseridos no 
nosso sistema e no nosso modelo de jogo, ganhar um 
maior entrosamento com o Neves e com o Sokolov.
A nível individual, apresentar-me da melhor forma 
possível, ciente da dificuldade e da exigência da 
competição e dos adversários, preparar-me e ajudar a 
equipa naquilo que o Nuno Dias entender, e em termos 
colectivos é assimilar processos, ganhar ritmo de jogo, 
ganhar ritmo físico, é começar a afinar tudo o que é 
esquemas tácticos e tudo o que seja introduzido.

“Triunfar mas, 
acima de tudo, 
preparar bem”

Considera que o facto de o SCP ter realizado uma 
época 2021/2022 de excelência, com vários títulos 
conquistados, acarreta uma maior responsabilidade 
de performance?
Nós já estivemos numa posição semelhante e no ano 
passado, quando iniciámos a época, também tínhamos 
vindo de uma temporada extraordinária onde ganhámos 
tudo, ou seja, vai de encontro à época passada. O que 
importa aqui é a nossa identidade; temos muito bem 
definido o que queremos: intensidade, jogar bem, ganhar 
por muitos golos, sofrer poucos golos, sabendo que isso 
não vai ser sempre possível, mas maioritariamente vamos 
conseguir porque temos um plantel com muita qualidade 
e somos uma equipa muito forte. A única responsabilidade 
aqui é o facto das pessoas verem que nos últimos 2 
anos, ganhámos 9 títulos em 10 possíveis e esperarem 
o mesmo, logicamente não vai ser sempre assim mas 
estamos conscientes da forma como trabalhamos, 
sabemos muito bem onde queremos chegar, o patamar 
que queremos alcançar. Não nos chega o que ganhámos 
no passado, não estamos conformados. 

Que mensagem quer deixar aos Sportinguistas?
Aos Sportinguistas, a mensagem que quero deixar é que 
esperem de nós melhor do que temos feito nos últimos 
anos, porque não nos contentamos com os títulos 
do passado, queremos mais, somos extremamente 
ambiciosos e profissionais, conscientes da grandeza do 
clube que representamos e isso exige títulos ano após 
ano e é para isso que vamos trabalhar.

Como encara esta Record International Masters 
Futsal após dois anos de interrupção?
Encaro como todos os encontros particulares de pré- 
época, de uma forma séria como o Sporting CP encara 
todas as competições e todos os jogos. É um excelente 
torneio de preparação que nos vai pôr à prova, uma 
vez que estamos na presença das melhores equipas do 
mundo de futsal.

Como bicampeão nacional, em que posição parte o 
Sporting CP para esta edição do Record International 
Masters Futsal?
A posição onde o Sporting CP parte é igual, ou parte mais 
atrás. Das 4 equipas, o Sporting CP foi aquela que iniciou 
a preparação mais tarde, provavelmente vai partir alguns 
furos abaixo daquilo que é a preparação, principalmente, 
das equipas Espanholas que começaram com quase 
3 semanas de antecedência. Encaramos sempre com 
a máxima seriedade e motivação para conseguir bons 
resultados e boas exibições e aproveitar estes testes para 
avaliar aquilo que temos feito.

Depois de uma temporada recheada de títulos, a 
pressão do Sporting CP aumenta para esta competição 
de arranque de época?
A pressão não aumenta, a pressão é sempre a mesma. 
Quem está no Sporting CP tem a pressão de ganhar, é 
algo que colocamos a nós próprios. Não há qualquer 
pressão adicional, estamos em preparação, e vamos 
entrar na Masters com apenas 2 semanas de trabalho, 

“Ao Nível da 
Final Four da 
Champions 
League”

certamente não vamos estar na melhor fase, mas para 
o momento em questão vamos estar na melhor forma 
possível.

Em que patamar coloca uma prova que reúne as 
quatro melhores equipas do Mundo, todas elas 
vencedoras do Record International Masters Futsal?
O Record International Masters Futsal é, na minha 
opinião, o melhor torneio de pré-época do mundo, reúne 
4 das melhores equipas do planeta , uma organização de 
excelência ao nível daquilo que encontramos em final four 
da Champions League, é uma organização top. E como 
tal, esta prova encontra-se num patamar de excelência, 
porque tem sido assim desde que existe e a organização 
não deixa nada a desejar em relação aquilo que são as 
organizações UEFA.

O facto de ser em Portimão, no Algarve, em pleno 
mês de Agosto, espera Pavilhão cheio nos jogos do 
Sporting?

Sim, o facto de ser em Agosto e ser tradicionalmente um 
período de férias no Algarve para muita gente, e também 
por ser um sitio que acolhe muito turismo internacional e 
nacional, é a oportunidade única de, no Algarve, assistirem 
ao vivo ao melhor que se faz no futsal, e poderem ver 
os melhores executantes do mundo na modalidade em 
4 das melhores equipas da actualidade. É importante 
encherem o pavilhão, é um privilégio e uma oportunidade 
que as pessoas têm, nesta altura do ano.

NUNO DIAS (TREINADOR SPORTING CP)

JOÃO MATOS (CAPITÃO SPORTING CP)
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Distribuída em
exclusivo por:

A marca em
que você confia.

Campeonato Nacional: 17 
(1990/1991; 1992/1993; 1993/1994; 1994/1995; 1998/1999; 
2000/2001; 2003/2004; 2005/2006; 2009/2010; 2010/2011; 
2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 
2020/2021; 2021/2022)

Taça de Portugal: 9 
(2005/2006; 2007/2008; 2010/2011; 2012/2013; 2015/2016; 
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022)

Palmarés
Supertaça: 10 
(2001; 2004; 2008; 2010; 2013; 2014; 2017; 2018; 2019; 2021)

Taça da Liga: 4 
(2015/2016; 2016/2017; 2020/2021; 2021/2022)

UEFA Futsal Champions League: 2 
(2018/2019; 2020/2021)

International Masters Futsal: 1 
(2018)
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STAND, OFICINA E LAVAGEM AUTOMÓVEL
STAND I - ABADE DE NEIVA/BARCELOS

STAND II - S.VERÍSSIMO/BARCELOS

A mais recente edição da Liga Placard foi mais um 
campeonato com grande emoção, com a final a ser 
protagonizada pelos suspeitos do costume: Sporting 
CP e SL Benfica, ambos presentes nesta edição do 
Record International Masters Futsal, com a premissa 
de voltar a dar espetáculo e continuar a encantar os 
amantes do futsal.

Embora o resultado tenha sido expressivo a favor dos 
leões (3-0 em jogos), a verdade é que os encontros 
foram todos vencidos pela margem mínima e dois 
deles no prolongamento: 5-4 (a.p.); 4-3 (a.p.); 4-3.

Na fase regular, o Sporting CP terminou em primeiro 
lugar, com 23 vitórias e 3 derrotas, tendo o melhor 

Sporting dominador
e Benfica à espreita 

ataque (121 golos marcados) e a melhor defesa (38 
golos sofridos), logo seguidos pelo SL Benfica, com 22 
vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 110 golos marcados 
e 48 sofridos (segundo melhor ataque e segunda 
melhor defesa). No playoff, as águias bateram os 
Leões de Porto Salvo e o Elétrico até chegar aos 
decisivos encontros. Já o Sporting CP derrotou o FC 
Azeméis e a AD Fundão no caminho para a final, onde 
venceu, então, o rival SL Benfica para conquistar o 
17.º Campeonato Nacional. Foi, de resto, uma época 
dominadora para o Sporting CP que conquistou, ainda, 
todos os restantes títulos nacionais, encontrando 
sempre os encarnados na final. 

E agora? Quem sorrirá em Portimão? 
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A equipa de futsal do SL Benfica regressa a Portimão 
como detentora da última edição do Record 
International Masters Futsal. Os encarnados tiveram 
uma excelente prestação na Europa: chegaram à 
Final Four e acabaram eliminados nas meias-finais 
da UEFA Futsal Champions League pelo Barça, após 
prolongamento (4-5).

O Benfica terminou a fase regular da Liga Placard no 

SL Benfica segundo lugar, atrás do Sporting CP. Nos 26 jogos que 
realizou, a equipa da Luz obteve 22 vitórias, 2 empates 
e 2 derrotas.

O conjunto de Pulpis somou ainda 110 golos marcados 
e 48 sofridos à sua classificação (segundo melhor 
ataque e segunda melhor defesa).

No playoff, as águias bateram os Leões Porto Salvo e 
o Elétrico, mas não conseguiram impedir a revalidação 
do título do Sporting CP nos dérbis da final. Na época 
passada, o SL Benfica foi finalista vencido da Taça de 
Portugal e da Taça da Liga.

12 - André Sousa (C)
Data de nascimento:
25/02/1986
Posição: Guarda-redes

7 - Bruno Coelho
Data de nascimento:
01/08/1987
Posição: Ala

15 - Léo Gugiel
Data de nascimento:
13/06/1996
Posição: Guarda-redes

1 - Martim Figueira
Data de nascimento:
23/01/2000
Posição: Guarda-redes

18 - Diego Nunes
Data de nascimento:
31/10/1994
Posição: Ala

3 - Rômulo
Data de nascimento:
28/09/1986
Posição: Fixo

8 - Gonçalo Sobral
Data de nascimento:
10/04/1996
Posição: Fixo

4 - Afonso Jesus
Data de nascimento:
06/01/1998
Posição: Fixo/Ala

11 - Ivan Chishkala
Data de nascimento:
11/07/1995
Posição: Ala / Universal

16 - Bruno Cintra 
Data de nascimento:
05/10/1995
Posição: Ala

2 - Silvestre 
Ferreira
Data de nascimento:
05/05/1999
Posição: Ala

99 - Jacaré
Data de nascimento:
20/01/1999
Posição: Pivot

6 - Afonso Serra 
Data de nascimento:
06/09/2005
Posição: Pivot

5 - Tomás Colaço
Data de nascimento:
13/10/2004
Posição: Fixo/ala

10 - Arthur
Data de nascimento:
16/05/1994
Posição: Ala

70 - Rocha
Data de nascimento:
30/03/1995
Posição: Pivot

Pulpis
Treinador
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Como é que encara a participação do seu clube como 
o vencedor da última edição da Record International 
Masters Futsal?
Estamos numa fase inicial da época. O treinador quer 
incutir novas dinâmicas, há jogadores novos que 
chegaram e existe um período de adaptação, assim como 
a questão do melhoramento da forma física. Apesar de 
termos vencido a última International Masters Futsal, esta 
fase acaba por ser diferente. Agora, quem joga no Benfica 
sabe que a pressão e a exigência são sempre gigantes, e 
queremos estar à altura dos acontecimentos. Queremos 
fazer jogos competitivos, frente a equipas muito fortes.

Sendo que na última época não conseguiram cumprir 
o vosso objetivo, considera esta competição de pré-
época uma motivação para alavancar a equipa nas 
conquistas?
Temos ambições renovadas e expectativas elevadas 
para a nova época. Este género de competições acabam 
sempre por ser um excelente ponto de partida para ver 
os nossos índices físicos, técnicos e tácticos. Para saber o 
que temos de melhorar e sermos postos à prova, nada 
melhor do que jogar contra as melhores equipas.

Qual a posição da equipa em relação aos adversários, 
visto entrarem como detentores do título de 
campeões da competição. Considera uma vantagem?
Não acho que seja uma vantagem termos ganho a 
última edição. Como disse anteriormente, a última 
prova foi há bastante tempo e há jogadores, treinadores 
e dinâmicas diferentes. Estamos a falar das quatro 
melhores equipas e será uma excelente propaganda 
para a modalidade. Teremos de ser competitivos e 

“Teremos de ser competitivos e 
fortes para estarmos à altura”

fortes para estarmos à altura.

Uma mensagem para os benfiquistas.
A mensagem aos benfiquistas é simples: Que mantenham 
o apoio que nos deram no ano passado, foram 
importantes em muitos momentos da época. Queremos 
manter esta união forte entre toda a estrutura da secção 
de futsal e os benfiquistas. O apoio de todos catapulta a 
equipa para exibições melhores e mais fortes. Queremos 
um grande inferno da Luz não só nesta competição, mas 
também ao longo da época. Há sempre momentos mais 
complicados durante uma temporada e tudo se torna 
mais fácil com o carinho dos adeptos, estaremos sempre 
mais perto do sucesso.

Como encara esta Record International Master Futsal 
após dois anos de interrupção? 
É uma prova que chega muito cedo para nós, levamos 
poucos treinos. A competição em Portugal começa muito 
mais tarde do que começa em Espanha. Equipas como o 
Barcelona e o Inter vão estar muito mais rodadas do que 
nós e do que o Sporting. É uma prova boa para continuar 
a trabalhar. 

O SL Benfica foi o vencedor em 2019, é o detentor do 
troféu. Quais as hipóteses de revalidar o título?
Somos o Benfica e não podemos ir a nenhuma competição 
para passear. Neste caso, pensando no troféu, as duas 
equipas espanholas partem com 20 dias de vantagem 
sobre nós, mas vamos a Portimão para fazer um bom 
torneio.

Em que patamar coloca uma prova que reúne as quatro 
melhores equipas do Mundo, todas elas vencedoras do 
Record International Masters Futsal?
São quatro das seis ou sete melhores equipas do mundo. 
É uma competição muito forte, muito prestigiante e que 
gostamos de jogar. Um ambiente incomparável, gostamos 
sempre de participar neste tipo de eventos.

Depois de uma primeira época consigo, que Benfica 
poderemos esperar nesta temporada?
 O objetivo do Benfica é vencer cada competição em 
que participa. O ano passado não correu bem, no 
sentido que estivemos em todas as finais, mas não 
conseguimos vencer nenhuma. Aqui não serve ser 
segundo classificado, temos de ganhar, é sim ou sim, é 
para ganhar títulos.

“É uma competição muito 
forte, muito prestigiante e que 
gostamos de jogar”

O facto de ser em Portimão, no Algarve, em pleno mês 
de Agosto, espera Pavilhão cheio nos jogos do Benfica?
Sabemos a importância do Benfica para Portugal, sabemos 
que a qualquer lado que vamos temos adeptos. Tenho a 
certeza que teremos lá adeptos a encher o pavilhão e a 
ajudar-nos.

Que mensagem deixa aos benfiquistas?
Começa um ano muito emocionante, a equipa está 
consciente das responsabilidades, sabemos que temos 
uma dívida de três anos sem vencer um título e não pode 
haver um quarto. Temos de ganhar títulos e estamos a 
trabalhar para isso.

ANDRÉ SOUSA (CAPITÃO SL BENFICA)

PULPIS (TREINADOR SL BENFICA)
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Campeonato Nacional: 8 
(2002/2003; 2004/2005; 2006/2007; 2007/2008; 
2008/2009; 2011/2012; 2014/2015; 2018/2019)

Taça de Portugal: 7 
(2002/2003; 2004/2005; 2006/2007; 2008/2009; 
2011/2012; 2014/2015; 2016/2017)

Supertaça: 8 
(2002/2003; 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 
2010/2011; 2011/2012; 2014/2015; 2015/2016)

Taça da Liga: 3 
(2017/2018; 2018/2019; 2019/2020)

UEFA Futsal Cup: 1 
(2009/2010)

International Masters Futsal: 1 
(2018)

Palmarés
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O Barça foi o grande vencedor da última edição da Liga dos 
Campeões, com uma clara vitória sobre o Sporting CP, por 
expressivos 4-0, na grande final. 

Uma espécie de “vingança” relativamente à época passada, 
quando foram os leões a sorrir e a sagrarem-se campeões 
europeus, depois de baterem, no derradeiro encontro, 
precisamente... o Barça. 

Para chegar à final, os catalães precisaram de um 
prolongamento para eliminar, na meia-final, o SL Benfica 
(5-4), numa partida bastante equilibrada e que poderia ter 
caído para qualquer lado. Duas vitórias do Barça perante 

Quem destrona o Barça?
as duas equipas portuguesas que estiveram na Final Four 
da Champions do ano passado e que, agora, marcam 
presença no Record International Masters Futsal. Nova 
oportunidade, portanto, para as armadas lusas mostrarem 
o seu valor perante os atuais campeões europeus. 

Pois é, leu bem. Três dos quatro finalistas da Liga dos 
Campeões do ano passado estarão no Portimão Arena. 
Só não marcará presença o ACCS, equipa francesa que foi 
afastada pelo Sporting, na meia-final da Champions por 
6-2. 

O espetáculo está garantido!
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De Madrid para Portimão, aí está o Movistar Inter FS no 
Record International Masters Futsal. “La Maquina Verde” 
terminou a fase regular na segunda posição, atrás do 
Barça: em 30 jogos efetuados, o Inter ganhou por 17 
vezes, empatou 7 e perdeu 6 jogos. A formação de Madrid 
registou 87 golos marcados e 68 sofridos (terceira defesa 
menos batida do campeonato espanhol). No playoff, o 

Movistar Inter FS

Movistar Inter FS foi eliminado nos quartos de final pelo 
Jaén Paraíso Interior (4-3) e encerrou assim a temporada.

Ainda nas restantes provas, os madrilenos atingiram os 
oitavos de final da Taça do Rei, as meias-finais da Taça de 
Espanha e da Supertaça (eliminados pelo Barça, detentor 
de ambas as competições).

1 - Herrero (C)
Data de nascimento:
04/11/1986
Posição: Guarda-redes

12. Borja
Data de nascimento:
19/08/1992
Posição: Ala

30. Ghilermão
Data de nascimento:
18/09/2000
Posição: Pivot

2. Cecilio
Data de nascimento:
06/07/1992
Posição: Ala

13. Eric Martel
Data de nascimento:
24/02/1992
Posição: Ala

72. Carlao
Data de nascimento:
01/08/1988
Posição: Fixo

10. Pol Pacheco
Data de nascimento:
11/07/1994
Posição: Ala

3. Tripodi
Data de nascimento:
18/06/1994
Posição: Ala

14. Sepe
Data de nascimento:
22/11/1990
Posição: Fixo

92. Deko
Data de nascimento:
01/12/1992
Posição: Guarda-redes

6. Raúl
Data de nascimento:
25/10/1995
Posição: Pivot

16. Drahovsky
Data de nascimento:
07/10/1992
Posição: Pivot

98. Igor
Data de nascimento:
26/05/1998
Posição: Ala

8. Raya
Data de nascimento:
08/05/1997
Posição: Fixo

27. Jesús García
Data de nascimento:
27/12/2000
Posição: Guarda-redes

Pato
Treinador
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Qual é a sensação de participar
 no Record International Masters Futsal?
É um torneio muito importante para nós, porque nos dá 
a noção do trabalho que estamos a fazer na pré- época, 
com rivais dos melhores da Europa. Vão ser duelos muito 
importantes.

Com um novo treinador, está o Movistar Inter FS 
pronto para ganhar novamente esta competição?
Claramente, até porque este clube tem uma identidade 
ganhadora e não se poderá pensar de outra forma senão 
vencer. Sabemos que temos rivais muito potentes, no 
entanto o nosso objetivo é ganhar.

Como vê os jogos contra o Sporting e o Benfica?
Jogos de máximo nível, autênticas batalhas porque são 
equipas habituadas a grande competitividade e nós 
também queremos ganhar e temos que competir igual 
ou melhor que eles, para que não dominem a partida.

Uma mensagem para os fãs de futsal dirigirem-se 
a Portimão e assistirem ao Record International 
Masters Futsal.
Venham ver, porque sem dúvida vão desfrutar do melhor 
Futsal que podem ver hoje na Europa e sem dúvida ver a 
festa que é a nossa modalidade.

“Jogos de máximo nível, 
autênticas batalhas”

Na sua primeira competição internacional como 
novo treinador da Movistar Inter FS, quais são as 
suas expectativas?
O objetivo é melhorar para chegar o mais longe e 
melhor possível, pois temos a Copa de Espanha pela 
frente. Queremos estar nos lugares cimeiros.

Como novo treinador da equipa, que mudanças se 
podem esperar nesta pré-temporada para motivar 
o Movistar a ganhar novamente este troféu?
Muito trabalho e uma metodologia completamente 
diferente e claro que também a qualidade dos 
jogadores. Tudo em consonância pode levar a que 
consigamos ganhar novamente o troféu.

O que espera dos jogos contra o Sporting e o Benfica?
Partidas de alto nível, muito competitivas que nos vai 
dar muitas opções e visões do que temos de melhorar 
e como competir para poder enfrentar estas e outras 
equipas. Sabemos que vão ser jogos muito intensos 
e com um nível competitivo muito alto, de muito 
contato, e temos que estar fortes.

Quão importante é o Record Internacional Masters 
Futsal para toda a época do Movistar?
É um torneio muito atrativo, onde se defrontam 
quatro clubes muito importantes nos dias de hoje 
como Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de 

“As quatro 
melhores 
equipas da 
Europa”

Portugal, Barça e Movistar Inter FS. Penso que é bom 
para todos; técnicos, jogadores, patrocinadores e 
público. Esperamos ter um bom papel, de uma equipa 
competitiva e fazer o melhor neste torneio.

O facto de estar em Portimão, no Algarve, em 
meados de Agosto, espera uma casa cheia para os 
jogos da Movistar Inter FS?
Esperemos que esteja muita gente, sabendo que é um 
torneio muito atrativo, pois tens em competição as 4 
melhores equipas da Europa e com jogadores de muita 
qualidade. Por isso esperamos um bom espetáculo.

O que gostaria de dizer aos fãs da Movistar Inter 
Futsal FS?
Que estamos num processo de adaptação, mas 
estamos no bom caminho. Teremos sempre uma 
base de muito trabalho e sempre ambicionando os 
melhores resultados.

PATO (TREINADOR MOVISTAR INTER FS)

HERRERO (CAPITÃO MOVISTAR INTER FS)
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Campeonato Nacional: 23 
(1979/1980; 1980/1981; 1981/1982; 1982/1983; 1983/1984; 
1984/1985; 1985/1986; 1987/1988; 1988/1989; 1989/1990; 
1990/1991; 1995/1996; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 
2004/2005; 2007/2008; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 
2016/2017; 2017/2018; 2019/2020)

Taça de Espanha: 14 
(1990; 1991; 1996; 2001; 2002; 2003; 2005; 2007; 2008; 2011; 
2015; 2017; 2018; 2020)

Supertaça de Espanha: 14 
(1990; 1991, 1996; 2001; 2002; 2003; 2005; 2007; 2008;
2011; 2015; 2017; 2018; 2020)

Taça do Rei: 2
(2014/2015; 2020/2021)

Palmarés
UEFA Futsal Cup: 6 
(1990/1991; 2003/2004; 2005/2006; 2008/2009; 2016/2017; 
2017/2018)

International Masters Futsal: 1
(2015)

Intercontinental Futsal Cup: 5 
(2005; 2006; 2007; 2008; 2011)

Copa Ibérica: 2 
(2003/2004; 2005/2006)

Futsal Awards: 5 vezes eleito como o melhor clube do 
mundo 
(2004; 2015; 2016; 2017; 2018)

 

Peça o seu orçamento para
comercial@geracaoaudaciosa.pt

RUA DA ESCOLA SECUNDÁRIA, Nº 3
4445-263 ALFENA

CONTACTO: 224 008 084
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E que tal uma Liga dos Campeões para iniciar a época? 
Sim?! Pois bem: Portimão Arena, de 27 a 28 de Agosto. 
Dúvidas? Só para quem estiver desatento. Sabe 
quantos vencedores seguidos das últimas edições da 
Champions estarão presentes? Seis(!). É verdade: os 
últimos seis campeões europeus de futsal vão dar 
show na presente edição do Record International 
Masters Futsal. Movistar Inter FS, Sporting CP e Barça. 
Dois troféus para cada um. 

O Movistar Inter FS, numa clara altura de domínio do 
futsal europeu, sagrou-se bicampeão em 2016/17 e 
2017/18. Costuma dizer-se que à terceira é de vez e 
em 2018/19 foi a vez do Sporting CP subir ao trono 
da Europa depois de ter sido o finalista derrotado nas 
duas edições anteriores. A luta entre Movistar Inter 
FS e Sporting CP foi quebrada em 2019/20 pelo Barça 
que, desde então, não falhou uma final. Na temporada 
seguinte perdeu para o Sporting CP e na última 
temporada, numa reedição, levou, desta vez, a melhor 
sobre os leões. O SL Benfica, por seu turno, vem sendo, 
também, uma presença constante nas fases finais da 
competição, protagonizando duelos muito intensos e 
equilibrados. 

Com tantos titulos europeus, quem irá vencer o mais 
importante troféu de início de época?

2016/17
MOVISTAR INTER FS

2017/18
MOVISTAR INTER FS

2018/19
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

2019/20
BARÇA

2020/21
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

2021/22
BARÇA

Ao nível da
Champions
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O Barça arranca para o Algarve com o estatuto de 
Campeão Europeu e bicampeão espanhol. Os catalães 
bateram o Sporting na final da Champions (4-0) e 
revalidaram o título conquistado na época 2019/2020. 
Os blaugrana chegaram às últimas três finais da maior 
competição europeia de futsal, e venceram duas.

No Campeonato, o Barça terminou a fase regular da 

Barça

I Divisão no primeiro posto: nos 30 jogos disputados, 
somou 21 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, com 122 
golos marcados (melhor ataque) e 64 sofridos (a 
segunda menos batida). No playoff, a turma de Jesús 
Velasco eliminou o ElPozo, o Valdepeñas e sagrou-se 
Campeão frente ao Palma Futsal, com vitórias nas duas 
partidas (4-2 e 2-4). Os catalães conquistaram ainda a 
Taça de Espanha e a Supertaça.

9 - Sergio Lozano (C)
Data de nascimento:
09/11/88
Posição: Ala

10 - Pito
Data de nascimento:
12/06/1994
Posição: Pivot

18 - Marcenio
Data de nascimento:
25/02/1989
Posição: Fixo

3- Matheus
Data de nascimento:
21/01/1992
Posição: Ala

11 - Ferrão
Data de nascimento:
05/05/2000
Posição: Pivot

21 - Dídac Plana
Data de nascimento:
18/07/1997
Posição: Guarda-redes

8 - Adolfo
Data de nascimento:
21/07/1995
Posição: Ala

4 - A. Coelho
Data de nascimento:
07/11/2002
Posição: Fixo

13 - Catela
Data de nascimento:
11/06/1987
Posição: Ala

23 - Ortiz
Data de nascimento:
02/02/1994
Posição: Fixo

6 - Antonio
Data de nascimento:
19/04/2000
Posição: Fixo

15 - A. Lluch
Data de nascimento:
19/04/2000
Posição: Guarda-redes

26 - Miquel Feixas
Data de nascimento:
15/07/1986
Posição: Guarda-redes

7 - Dyego
Data de nascimento:
01/09/2001
Posição: Ala

16 - Sergio G.
Data de nascimento:
06/05/1985
Posição: Ala

Jesús Velasco
Treinador
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Chegam ao Record International Masters Futsal como 
campeões da Liga dos Campeões 2021/2022, quais são 
as suas expectativas para esta competição?
O objectivo é avaliar a que nível estamos em comparação 
com as melhores equipas da Europa no início de uma 
nova época em que, mais uma vez, o Barça, o Sporting 
Club de Portugal e o Benfica são três dos favoritos a 
ganhar a Liga dos Campeões. Será quase como uma 
repetição da fase final em Riga, e Sporting CP e SL Benfica 
estão certamente ansiosos por vingança.

Será o Sporting Clube de Portugal o rival mais directo, 
tendo em conta a última vez que jogaram um contra 
o outro?
O Sporting Clube de Portugal jogou em cinco das últimas 
seis finais da Liga dos Campeões e isto é muito difícil de 
conseguir. Merecem todo o nosso respeito. Além disso, 
ganharam a Liga dos Campeões em 2021 e nós ganhámo-
la em 2022. O Sporting CP-Barça já é um clássico na 
Europa e um jogo pelo qual os jogadores anseiam. Mas 
não esqueçamos que o Benfica nos encostou às cordas 
na última semifinal da Liga dos Campeões e temos o 
mesmo respeito por eles que temos pelo Sporting Clube 
de Portugal. 

O que espera dos jogos contra o Sporting e o Benfica?

“Equipas favoritas
a ganhar a Liga dos Campeões”

Um grande espectáculo com os melhores jogadores do 
mundo. Jogo ofensivo, golos, dribles espectaculares, um 
presente para os fãs.

O que gostaria de dizer aos fãs do Barça?

Que nesta época eles vão voltar a divertir-se, que 
queremos jogar um belo jogo que os viciará e que 
sabemos que podemos sempre contar com o seu apoio, 
independentemente dos resultados. Eles são sempre o 
nosso jogador número 6.

Como vê este Record Internacional Masters Futsal 
após um intervalo de dois anos?
É o torneio de referência para a pré-época e reúne quatro 
das melhores equipas da Europa. É também um grande 
festival de futsal e é uma sorte que volte a ser realizado 
livremente, tanto para as equipas como para os grandes 
fãs de futsal. 

Entra na competição como campeão da Liga dos 
Campeões 2021/2022. Isso faz de si o favorito para 
ganhar este torneio?
Todas as quatro equipas têm um nível muito semelhante. 
Se reparar, vencemos a semifinal contra o Benfica, 
voltando de 0-3 ao intervalo. Foram jogos muito 
competitivos e muito próximos, tal como os jogos do 
Record International Masters Futsal. Nós, devido ao 
brasão que carregamos e ao plantel que temos, devemos 
ser sempre candidatos a todos os títulos para os quais 
jogamos.

Depois de ganhar tudo, a nível nacional e 
internacional, na época passada, é maior a pressão 
para ganhar este troféu no início da época?
Não é maior. É a mesma coisa. Estamos habituados 
porque ganhar títulos é o que é necessário num clube 
como o Barça. O que queremos é fazer um jogo de cada 
vez. O que é claro, e não o podemos negar, é que temos 
um plantel muito bom e o normal, se fizermos as coisas 
bem, é lutar para ganhar tudo de novo. 
Quão importante é o Record International Masters 

“A nossa equipa 
ainda está 
sedenta de 
títulos”

Futsal para o Barça?
É um torneio de prestígio devido às equipas que 
participam e porque Portugal se tornou uma referência 
mundial no futsal. Queremos sempre ganhar, mas 
também sabemos que é pré-época e o objetivo é entrar 
no ritmo da competição e garantir que ninguém se lesiona 
antes do início do campeonato.

As quatro equipas participantes já ganharam esta 
competição, o que significa para a competição e quais 
são as motivações diferenciadoras da equipa para 
ganhar novamente o troféu?
O cartaz da competição é um anúncio em si mesmo para 
o futsal e é isso que as equipas devem trazer: espetáculo 
e jogo ofensivo e apelativo para agradar aos adeptos. 
Isso é o mais importante: jogos atraentes que envolvem 
o público.

Agora que temos novamente assistência nos eventos 
desportivos, uma mensagem para vir à Arena de 
Portimão e assistir ao torneio.
É muito difícil ver um torneio com quatro equipas de tão 
alto nível. São as melhores equipas da Europa e encorajo-
vos a desfrutar do espetáculo de ter em Portimão 
jogadores como Ferrão, Lozano, Dyego e Pito do nosso 
lado, assim como grandes estrelas como Zicky Té, Arthur 
e Drahovsky, para dar um exemplo de cada uma das 
equipas.

SÉRGIO LOZANO (CAPITÃO BARÇA)

JESÚS VELASCO (TREINADOR BARÇA)
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UEFA Futsal Champions League: 4 
(2011/2012; 2013/2014; 2019/2020; 2021/2022)

Campeonato de Espanha: 6 
(2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2018/2019; 2020/2021; 
2021/2022)

Taça de Espanha: 6 
(2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2018/2019; 2019/2020; 
2021/2022)

Taça do Rei: 7 
(2010/2011; 2011/2012; 
2012/2013; 2013/2014; 
2017/2018; 2018/2019; 
2019/2020)

Palmarés
Supertaça de Espanha: 3 
(2013/2014; 2019/2020; 2021/2022)

Taça da Catalunha: 10 
(1999/2000; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018, 2018/2019)

International Masters Futsal: 1 
(2017)
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