


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 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.

Até vais ficar
a ver estrelas!

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!



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.

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 Auditiv, a Del Monte, a Sigma Stars, e 
todos os outros parceiros envolvidos, acreditam, 
confiam e estão a dar tudo para que levar 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 

Portimão Arena 5.a Edição
Com a experiência demonstrada na organização 
de eventos desportivos, culturais e mesmo 
gastronómicos, 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.

vão desfrutar de toda a emoção e energia que 
o Record International Masters Futsal está 
habituado a proporcionar.

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!



A pandemia interrompeu o Record 
International Masters Futsal, mas não apagou 
as estrelas. Os craques têm agora mais 
motivos para quebrar todas 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 pré-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.



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 I Divisão no primeiro posto: nos 

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)

Barça

Palmarés

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.

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)



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.

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)

Sporting CP

Palmarés

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.

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)



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

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)

SL Benfica

Palmarés

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.



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 jogos. A formação 
de Madrid registou 87 golos marcados e 68 
sofridos (terceira defesa menos batida do 
campeonato espanhol). No playoff, o Movistar 

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)

Movistar Inter FS

Palmarés

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).

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)






