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BEM-VINDOS AO RECORD 
INTERNATIONAL MASTERS FUTSAL
“O valor das coisas não está no tem-
po em que duram, mas na intensidade 
com que acontecem. Por isso, existem 
momentos inesquecíveis, coisas inex-
plicáveis e pessoas incomparáveis.”

2019 marca o arranque do Interna-
tional Masters Futsal. Uma nova mar-
ca para o início de época, com uma 
enorme ambição: tornar-se, indiscu-
tivelmente, no melhor torneio de fut-
sal do mundo, em arranque de época.

Num ano de ouro para o futsal  português, que 
concilia o título europeu de seleções com o de clu-
bes, o International Masters Futsal arranca a época 
com um quarteto de luxo: Sporting Clube Portugal 
(atual Campeão Europeu), Sport Lisboa e Benfica 
(atual Campeão Nacional), Inter Movistar (equipa 
mais titulada de Espanha e onde joga o nosso He-
xa Melhor do Mundo – Ricardinho) e o Kairat Almaty 
(atual Vice-Campeão europeu e Campeão Nacio-
nal do Cazaquistão).

Só por isto, já não podemos dizer que é um aca-
so que o International Masters Futsal seja já con-
siderado por muitos como o melhor torneio de fu-
tsal do Mundo. Este quarteto de luxo junta ainda 
uma outra curiosidade que ajuda a fundamentar 
este título: é a primeira vez que temos um torneio 
quadrangular com a presença de 4 campeões eu-
ropeus. Se olharmos ainda para os plantéis deste 
quarteto fantástico, a constelação de estrelas que 
vai brilhar no Portimão Arena é tão grande que não 
vai ser difícil encontrar jogadores incomparáveis. 
Um, certamente, todos vão reconhecer.

Este ano vamos ainda repetir, no dia 23, o Gira Me-
gaCrack, uma ação de tremendo sucesso que em 
2018 juntou mais de 500 crianças num treino com 
toda a equipa e a estrutura do Inter Movistar. No 
dia anterior vamos ter o Troféu Cidade de Porti-
mão, que irá opor o Kairat Almaty (que acedeu a es-
se convite) ao Portimonense, que por curiosidade 
é o atual campeão nacional da 2.ª divisão e que fará 
este ano a sua estreia na 1.ª liga nacional.  

Para tudo isto ser uma realidade, a Sigma Stars, 
enquanto organizadora e detentora desta nova 

marca, tem colocado desde o primei-
ro dia, todo o seu empenho na pre-
paração desta competição. Ao nos-
so lado temos os melhores profissio-
nais e a Câmara Municipal de Porti-
mão (e toda a sua excelente equipa), 
que na pessoa da sua Presidente Isil-
da Gomes, nos oferece todo o apoio 
na preparação desta prova. 

Aos que participam na preparação do 
International Masters Futsal, a todos os clubes e 
jogadores que vão espalhar magia na quadra e que 
vão ajudar a fazer deste o melhor torneio de futsal 
do mundo, o nosso muito obrigado.

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 even-
to desde a primeira hora. 

Ao público que nos acompanha e que tem preen-
chido as bancadas do Portimão Arena, um agrade-
cimento muito especial, porque isso representa um 
reconhecimento ao sucesso do evento e para quem 
nele trabalha. Este ano podem também estar cer-
tos de que o nível competitivo e a qualidade do es-
petáculo/jogos será altíssima e como pretendemos, 
inesquecível. Por isso, estamos certos de que va-
mos ter novamente as bancadas cheias de cor.

Importa por fim esclarecer que mudanças empre-
sariais ditaram alterações da equipa organizativa, 
mas certo vos garanto, que os melhores se man-
tiveram para a organização do melhor torneio de 
futsal do mundo em início de época. Uma equi-
pa forte, já rodada e especialmente unida por um 
conjunto de acontecimentos de intensidade ele-
vada que me permite assegurar, tratar-se de equi-
pa vencedora. 

Agora que está tudo pronto e esclarecido, a bola 
pode começar a rolar na quadra e espero que pos-
samos ter, em cada jogo, momentos inesquecíveis!

PAULO JORGE ALVES
ADMINISTRADOR SIGMA STARS

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS
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COMISSÃO DE HONRA

ANTÓNIO COSTA
Primeiro Ministro

ISILDA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Portimão 

JOÃO PAULO REBELO
Secretário de Estado da Juventude e Desporto

FERNANDO GOMES
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol

João Pedro Gomes
Vice-Presidente da Associação de Futebol do Algarve

LUÍS SANTANA
Administrador Executivo Cofina Media

PAULO JORGE ALVES
Administrador Sigma Stars 
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4.ª EDIÇÃO DO RECORD
INTERNATIONAL
MASTERS FUTSAL 
Um ano depois de o Futsal nos ter 
dado uma enorme alegria ao ver-
mos a Seleção Nacional sagrar-se 
Campeã da Europa e de termos 
conquistado a primeira medalha 
de ouro nos Jogos Olímpicos da 
Juventude, numa modalidade co-
letiva e em femininos, é com um 
enorme prazer que saúdo a quar-
ta edição do Record lnternational 
Masters Futsal.

É indiscutível o crescimento desta 
modalidade no nosso país e é uma 
honra receber equipas de presti-
giado nome nacional e internacio-
nal do mundo do Futsal.

Congratulo a Câmara Municipal de 
Portimão e a Associação de Fute-
bol do Algarve por esta magnífica 
organização que colocará em competição joga-
dores de Futsal de excelência. Quero destacar a 
presença do Ricardinho, que tantas alegrias nos 
tem dado e é um orgulho para os portugueses.

Realço ainda o facto de Portimão ser Cidade 
Europeia de Desporto em 2019, ano em que o 
Desporto tem contribuído para grandes orga-
nizações desportivas com impacto na cidade e 
no país.

Assim, nos dias 24 e 25 de agosto, Portimão 
terá ainda mais razões para receber todos os 
amantes do Futsal e do Desporto.

Desejo a todos um excelente torneio.

ANTÓNIO COSTA
PRIMEIRO-MINISTRO

COMISSÃO DE HONRA
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AO MÉDICO QUE TROUXE

MAIS DE MIL CRIANÇAS

AO MUNDO E COMPLETOU

10 MARATONAS.

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.

PARTILHE A HISTÓRIA
DE QUEM O INSPIRA

MARKETING@COFINA.PT

www.record.pt

OUEM
DA TUDO
INSPIRA-NOS
A DAR 
TUDO.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTIMÃO
Ao longo deste ano, Portimão respira 
desporto através de uma vasta pro-
gramação de eventos, ações de for-
mação e iniciativas dirigidas a pessoas 
de todas as idades.

Sob o lema “Mais desporto para to-
dos!”, a Cidade Europeia do Desporto 
2019 preparou 365 dias muito inten-
sos, com uma média de três propostas 
diárias, convidando os residentes, mas 
também os visitantes, a participarem 
num calendário de atividades que visa 
estimular as boas práticas, em prol de uma 
melhor qualidade de vida.

Vertente essencial que complementa este 
programa é a realização de provas desporti-
vas de elevado nível em diversas modalidades. 
Como não poderia deixar de ser, o futsal ocupa 
plano de destaque no calendário, através do 
International Masters que se realiza entre 22 e 
25 de agosto no Portimão Arena.

Voltamos a ter entre nós os melhores prota-
gonistas de uma das modalidades em maior 
expansão por todo o mundo e que é das mais 
praticadas no nosso país, garantia de emoti-
vos jogos, que certamente terão forte impacto 
mediático.

No ano em que o Portimonense, a equipa da 
casa, alcançou o feito inédito a nível regional 
de representar o Algarve na Liga Placard, é 
com redobrada motivação e indisfarçável or-
gulho que recebemos alguns dos melhores in-
térpretes mundiais do futsal.

Esperamos estar à altura das expetativas de 
quem continua a acreditar na nossa capaci-

COMISSÃO DE HONRA

dade de acolher prova de tamanha grandeza, 
para o que não regatearemos esforços, dis-
ponibilizando para o efeito o Portimão Arena, 
considerado o mais bem apetrechado pavilhão 
multiusos no sul do país.
 
Por fim, quero endereçar um convite, não só 
aos adeptos do futsal, como também a todos 
os que nos visitam nesta altura do ano, para 
marcarem presença e apoiarem de forma en-
tusiasta as quatro equipas participantes na 
competição, às quais manifesto uma calorosa 
saudação de boas-vindas e os meus sinceros 
votos de sucesso desportivo.

ISILDA GOMES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO
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RECORD INTERNATIONAL 
MASTERS FUTSAL - 2019

O “Record International Masters 
Futsal”, que já vai para a sua quarta 
edição, desta feita com um nome 
renovado, já começa a ser uma re-
ferência para os amantes do des-
porto em geral e desta modalidade 
em particular.

Tem vindo a conseguir reunir as 
melhores equipas do mundo, re-
presentado também, sendo que 
este ano não é exceção, uma pos-
sibilidade única para os portugue-
ses, e não só, poderem assistir 
anualmente a jogos de futsal de 
alto nível, in loco, e estar lado a 
lado com alguns dos maiores íco-
nes mundiais desta fantástica mo-
dalidade, como é o caso do nosso 
grande Ricardinho.

Trata-se de mais um bom exemplo 
da capacidade que o nosso país tem para or-
ganizar eventos desta natureza e atrair os me-
lhores, não sendo de ignorar também o efeito 
que pode ter no que respeita à projeção externa 
da imagem de Portugal, sob todos os pontos de 
vista, contribuindo igualmente de forma posi-
tiva, principalmente durante o período do tor-
neio, para o setor do turismo nacional.

Muito me gratifica, assim, fazer parte da Comis-
são de Honra de mais este grande momento 
desportivo, que vai ter lugar nos próximos dias 
24 e 25 de agosto, como não podia deixar de 
ser, naquela que é atualmente a Cidade Euro-
peia do Desporto.

Não posso deixar de saudar gentilmente todas 
as comitivas que vêm do exterior e, ainda, de 

COMISSÃO DE HONRA

deixar uma palavra de encorajamento e de in-
centivo às equipas portuguesas que vão dis-
putar este torneio, fazendo votos para que a 
respetiva taça fique em Portugal, onde, aliás, se 
encontram as taças dos últimos Campeonatos 
Europeus de Futsal de seleções e de clubes.

É meu dever ainda destacar o assinalável em-
penho de todos aqueles que contribuíram ou 
vão contribuir para que este evento se realize.

JOÃO PAULO REBELO
SECRETÁRIO DE ESTADO

DA JUVENTUDE E DO DESPORTO
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE FUTEBOL
A FPF saúda e apoia calorosamente a realiza-
ção do International Masters Futsal, uma pro-
va que reúne os melhores da modalidade, em 
Portimão.
 
As presenças do Sporting CP, Campeão Euro-
peu, SL Benfica, Campeão Nacional, o Movistar 
Inter, anterior Campeão Europeu, e do Kairat Al-
maty, equipa do Cazaquistão que é vice-cam-
peã europeia, na Portimão Arena, dias 24 e 25 
de agosto, simbolizam mais um contributo in-
delével para o desenvolvimento de uma moda-
lidade que cada vez mais cativa os portugueses 
e as portuguesas.

Saudando igualmente a realização do Gira Me-
gaCrack, um evento de promoção e futsal que 
envolverá cerca de mil crianças nas mesmas 
datas, desejo aos promotores, Câmara Muni-
cipal de Portimão, Associação de Futebol do 
Algarve, atletas, treinadores, staff e estruturas 
dos clubes, bem como às equipas de arbitra-
gem que participam neste grande evento, as 
maiores felicidades.

Sei que vão, dentro de um espírito de grande 
fair-play, talento e competitividade proporcio-
nar grandes espetáculos a todos os fãs da mo-
dalidade!

Bem-vindos e bons jogos!

FERNANDO GOMES
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO  

PORTUGUESA DE FUTEBOL

COMISSÃO DE HONRA
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL
DO ALGARVE
A Associação de Futebol do Algarve congra-
tula-se por recebermos na nossa região, pelo 
terceiro ano consecutivo, a Record Internatio-
nal Masters Futsal, uma competição de inegável 
relevância, reunindo grandes estrelas do futsal.

Esta é uma oportunidade para os adeptos da 
modalidade presenciarem jogos de elevada 
qualidade, com o quadro de convidados na edi-
ção de 2019 a reunir aquelas que serão porven-
tura as quatro melhores equipas da Europa no 
momento (todas já campeãs europeias), o que 
por si só constitui um cartaz extremamente ali-
ciante e convidativo.

Na quadra do magnífico Portimão Arena esta-
rão o Sporting, campeão europeu em título, o 
Benfica, campeão nacional, o Inter Movistar, 
uma das mais tituladas formações mundiais, e 
o Kairat Almaty, vice-campeão europeu, num 
desfile de enormes talentos, incluindo o (por 
seis vezes) melhor jogador do mundo, o nosso 
Ricardinho.

O evento, apoiado desde a primeira hora pela 
Associação de Futebol do Algarve, cumpre 
duas finalidades que muito nos tocam: permi-
te que as gentes da nossa região vejam ao vivo 
os grandes craques do futsal, com o que isso 
representa de estímulo e de conhecimento, 
sobretudo para os mais jovens e para os nos-
sos treinadores, e coloca este cantinho a sul 
de Portugal – que tantos talentos tem dado à 
modalidade, sendo disso exemplo maior a notá-
vel carreira de Pedro Cary – como capital des-
te magnífico desporto durante um período em 
que temos por cá largos milhares de turistas.

Queremos agradecer à Sigma Stars pela (re-
petida) escolha do Algarve como palco deste 

evento de enorme envergadura e à Câmara Mu-
nicipal de Portimão por entender a crescente 
importância desta modalidade, ainda para mais 
num ano particularmente relevante, em que 
Portimão é Cidade Europeia do Desporto.

O desejo de uma boa estadia às comitivas que 
nos visitam, seguros de que, na quadra, tere-
mos um espetáculo de nível… galático! Sejam 
todos bem-vindos ao Algarve e à Record Inter-
national Masters Futsal!

JOÃO PEDRO GOMES
VICE PRESIDENTE DA DIREÇÃO

DA A.F. ALGARVE COM O PELOURO DO FUTSAL

COMISSÃO DE HONRA
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Associação de Futebol do Algarve

afalgarve.pt

/afalgarve.pt

@afalgarve

/af-algarve
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FESTEJAR O DESPORTO
E O FAIRPLAY
Aí está mais uma edição, a quarta, 
do Record International Masters 
Futsal. Um hino ao desporto que 
reúne mais uma vez a nata da mo-
dalidade.

Este torneio, que já se tornou uma 
tradição, marca a abertura da épo-
ca de futsal, contando sistemati-
camente com equipas e jogadores 
de topo. Além de Ricardinho, con-
siderado o melhor jogador do mun-
do da modalidade, e a sua equipa 
Movistar Inter, este ano vamos poder apreciar 
o atual campeão e vice-campeão europeu, o 
Sporting Clube de Portugal e o Kairat Almaty, 
respetivamente. A fechar o quarteto de luxo 
contaremos também com a presença do cam-
peão nacional em título, Sport Lisboa e Benfica.

Serão dois dias de emoções fortes, muita com-
petitividade mas também de muito fairplay 
desportivo, uma verdadeira festa da modali-
dade, vivida em ambiente de férias mas com a 
intensidade que os jogos de futsal transmitem 
para fora das quatro linhas.

A todos gostaríamos de saudar e desejar que os 
dias 24 e 25 de agosto sejam uma oportunidade 
única de celebrar o futsal em Portugal.

LUIS SANTANA
ADMINISTRADOR EXECUTIVO 

DA COFINA MEDIA

COMISSÃO DE HONRA
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26 Alemães ALBUFEIRA
27 Olhos d’Água ALBUFEIRA
28 Vilamoura LOULÉ
29 Ancão LOULÉ
30 Monte Gordo VILA REAL STº ANTÓNIO

A PRAIA DELA É PROTEGER A SUA.

AGOSTO

25 PRAIAS, 1 MISSÃO:
PROTEGER A NOSSA COSTA DO PLÁSTICO.

A Repórter de Biquíni vai percorrer 
as praias de norte a sul do país e mergulhar 

numa boa causa: o combate ao plástico 
nos oceanos. Junte-se a nós ao vivo 

ou em direto na sua CMTV.
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EIS O FUTSAL ESPETÁCULO!
O futsal de excelência está de 
volta e a primeira grande prova 
da temporada é, uma vez mais, 
a Record Internacional Masters 
Futsal, em Portimão. Os temas de 
interesse são mais do que muitos, 
mas é impossível fugir ao facto de 
termos na cidade europeia do des-
porto no Algarve os dois grandes 
portugueses, arquirrivais nesta 
modalidade como em tudo o resto, 
complementados por duas equi-
pas presentes na final da UEFA 
Futsal Cup: O Inter Movistar e o Kairat Almaty.

Com um cartaz de excelência e numa cidade 
que ama o desporto, esta prova vai receber al-
guns dos melhores jogadores do Mundo. E se 
alguns jogam em Sporting e Benfica e são bem 
conhecidos do público português, fervoroso 
amante da modalidade, eis que a prova volta a 
ter presente o melhor do Mundo, herói do futsal 
nacional e craque da nossa seleção e do Inter: 
Ricardinho.

A excelência do evento está garantida. A Re-
cord Internacional Masters Futsal já tem histó-
ria. Esta é a 4ª edição de uma prova que encon-
tra no Portimão Arena o local de eleição para se 
jogar futsal da mais pura filigrana. A chancela 
da Sigma Stars e o trabalho fantástico que tem 
realizado nos mais diversos eventos desporti-
vos mostram que Record e a edilidade de Por-
timão estão ligados aos parceiros certos. Com 
quatro das melhores equipas do mundo de fut-
sal em prova, a única coisa que pode falhar é a 
sua presença. Mas tenho a certeza que não nos 
vai deixar ficar mal.

A presença e ligação do Record a este torneio 
tem explicação fácil. Somos um meio de co-
municação social multiplataforma e que tem 
dentro muito mais do que futebol. Do andebol 
ao basquetebol, do surf ao ténis, passando pelo 

hóquei em patins e um forte apoio 
a todas as modalidades paralím-
picas, Record é hoje o verdadeiro 
amigo, companheiro e parceiro de 
todos os desportos. Por tudo isto, 
esta aliança ao futsal faz todo o 
sentido. É uma modalidade que 
conquistou há muito o coração 
dos portugueses, em que Benfica 
e Sporting apostam muito todos 
os anos e nada melhor do que vê-
-los frente aos melhores, como lhe 
é proporcionado por Record, Sig-

ma Stars e a bela cidade de Portimão.

É também tempo e espaço de agradecer publi-
camente à Câmara Municipal de Portimão, na 
pessoa da sua presidente, Isilda Gomes, a clara 
aposta no desporto, ela que é uma entusias-
ta da prática das mais diversas modalidades 
no concelho. Não é à toa que Portimão é hoje 
a cidade europeia do Desporto e que se torna 
impossível não ver este paraíso algarvio com 
um destino imperdível para todos aqueles que 
amam a prática desportiva.

Esta prova tem já todos os ingredientes para 
que se torne um sucesso. Estão presentes os 
campeões europeus, o Sporting Clube de Por-
tugal. Mas também os campeões nacionais, o 
Sport Lisboa e Benfica. E para com eles medi-
rem forças, dois dos potentados do futsal mun-
dial, o Inter Movistar e o Kairat Almaty. Venha 
daí. Em Portimão está-se bem, vai ver-se futsal 
de galácticos e juntos vamos fazer da Record 
Internacional Masters Futsal uma festa!

BERNARDO RIBEIRO
DIRETOR JORNAL RECORD

 

PATROCINADOR PRINCIPAL | JORNAL RECORD



FUTSAL

RECORD

19

INTERNATIONAL 

MASTERS

2019

OUEM
DA TUDO
INSPIRA-NOS
A DAR 
TUDO.

À BAILARINA 

QUE SUPEROU

A DEFICIÊNCIA FÍSICA

E SE TORNOU 

NUMA MEDALHADA

PARALÍMPICA.

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.

PARTILHE A HISTÓRIA
DE QUEM O INSPIRA

MARKETING@COFINA.PT

www.record.pt
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NOVA MARCA, 
MAIOR
AMBIÇÃO!  

O International Masters Futsal surge em 2019 
como a nova marca de início de época e com 
uma maior ambição: tonar-se, indiscutivel-
mente, o melhor torneio de futsal do mundo, em 
arranque de época. 

A Sigma Stars, enquanto empresa organizadora 
desta renovada competição, tem a responsabili-
dade de transformar, anualmente, o International 
Masters Futsal num Torneio cada vez com maior 
competitividade, para os clubes, e maior atrativi-
dade, para todos os (tele)espectadores. Só assim 
será possível criar o melhor espectáculo de futsal, 
num palco ímpar, como o é o Portimão Arena. 

Numa competição onde só entram campeões, 
o International Masters Futsal só poderia ser 
disputado por grandes clubes europeus, clubes 
esses que todas as épocas lutam pela conquis-
ta dos campeonatos nacionais que disputam e 
pela conquista das competições europeias.

Este ano, ao SL Benfica, Sporting CP, junta-se 
o repetente Inter Movistar e o estreante Kairat 
Almaty (AFC Kairat), do Cazaquistão, finalista da 
UEFA Futsal Champions League da época tran-
sata. A fama do International Masters Futsal já 
corre o mundo e isso dá-nos a responsabilidade 
acrescida de organizarmos em Portimão um 
torneio cada vez melhor, cada vez mais com-
petitivo e cada vez mais espetacular. Os por-
timonenses e todos os que estão de férias em 
Portimão e no Algarve, merecem isso, pois todos 
os anos nos brindam com uma receção ímpar e 
com as bancadas do Portimão Arena repletas 
de um público entusiasta e reconhecido do es-
pectáculo que lhe oferecemos. 

SL Benfica, Sporting CP, Inter Movistar e AFC 
Kairat são os eleitos para este ano disputarem 

aquele que é por muitos considerado o melhor 
torneio de futsal do mundo, em início de época. 
Este ano, a competição disputa-se já no final do 
mês de agosto, o que faz com que as equipas 
estejam ainda mais bem preparadas e também 
isso vai trazer maior competitividade e espe ta-
cularidade ao torneio.

CALENDÁRIO
24 de Agosto
11h00 – SL Benfica x Kairat Almaty
15h00 – Sporting CP x Movistar Inter

25 de Agosto
11h00 – Kairat Almaty x Sporting CP
15h00 – Movistar Inter x SL Benfica

De realçar ainda dois acontecimentos que  
marcam este evento:

Integrado no programa desta competição, 
realiza-se no dia 22, a partir das 21h00, o 4.º 
Troféu Cidade de Portimão, opondo o Kairat 
Almaty ao Portimonense, recém-promovido à 
1.ª Liga Portuguesa.

No dia 23 de agosto, e para os mais novos, o Por-
timão Arena será palco do Gira 
Mega Cracks, interação 
desportiva e lúdica na qual 
terão lugar minijogos, de-
safios diversos e muita 
diversão nos escalões tra-
quinas, benjamins e infantis. 



FUTSAL

RECORD

21

INTERNATIONAL 

MASTERS

2019

AQUI SÓ JOGAM CAMPEÕES
Breve Palmarés dos Clubes
(campeonatos nacionais e títulos europeus)

PALMARÉS
16 CAMPEONATOS DO CAZAQUISTÃO 
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 

2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19;

2 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
2012/13 e 2014/15;

PALMARÉS
22 LIGAS ESPANHOLAS 
1979/80, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 
1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 

1988/89, 1989/90, 1990/91, 1995/96, 2001/02, 
2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2013/14, 
2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

6 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
1990/91, 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2016/17 
e 2017/18.

PALMARÉS
8 CAMPEONATOS NACIONAIS 
2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 
2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2018/19;

1 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
2009/10.

PALMARÉS
15 CAMPEONATOS NACIONAIS   
1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 
1998/99, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 
2009/10, 2010/11,  2012/13, 2013/14, 

2015/16, 2016/17 e 2017/18.

1 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 
2018/19

Marca renovada e nova ambição, caracte-
riza o International Masters Futsal que irá 
reunir em Portimão quatro das melhores 
equipas mundiais de futsal, todas elas de-
tentoras de um palmarés incrível e espe-
cialmente, todas elas já detentoras do tro-
féu máximo a nível europeu, destacando a 
presença do atual campeão (Sporting CP) e 
Vice-campeão europeu (Kairat Almaty), do 
clube com mais títulos europeus (Inter Mo-
vistar) e do primeiro campeão europeu na-
cional (SL Benfica). 

Estamos certos de que o International Mas-
ters Futsal tem todos os ingredientes para 
ser um hino ao desporto, à competitividade, 
ao espectáculo que é o Futsal e ao fair-play 
e desportivismo. 

A Sigma Stars e a Câmara Municipal de Por-
timão, assim como todos os parceiros en-
volvidos, destacando o Jornal Record, pa-
trocinador principal desde a primeira hora, 
estão a dar continuidade a uma ligação que 
já vai para o terceiro ano consecutivo e que 
tem sido um enorme sucesso. 

Como em equipa que ganha não se mexe, 
o Portimão Arena vai voltar a abrir as suas 
portas para que durante dois dias, todos os 
adeptos do futsal, do futebol, do desporto e 
do International Masters Futsal possam en-
cher as bancadas e assistir a excelentes es-
petáculos de futsal.

Garantida está a qualidade dos jogos, através 
dos intérpretes principais, as estrelas que 
mais vão brilhar na quadra do Portimão Are-
na, os jogadores do SL Benfica, Sporting CP, 
Inter Movistar e AFC Kairat, que vão dar tudo 
dentro da quadra, nos quatro jogos que vão 
ser disputados no Portimão Arena.

Por todos e por si, ansiamos que comecem 
os jogos do International Masters Futsal. 
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A presidente da Câmara Municipal de Portimão 
não pode estar mais entusiasmada com o facto 
de Portimão receber o International Masters, 
destacando: “O profissionalismo e competên-
cia demonstrados pelos organizadores, que 
não poupam esforços para que tudo corra pelo 
melhor.” Aos portimonenses, a autarca deixa 
uma mensagem: “Convido-vos a vibrar com 
os melhores protagonistas mundiais, encabe-
çados por esse mago que é o Ricardinho, e a 
encher as bancadas do Portimão Arena com a 
vossa alegria e entusiasmo.”

O International Masters é um dos eventos em 
destaque para assinalar o facto de Portimão ser 
Cidade Europeia do Desporto?
Sem dúvida que se trata de uma das mais impor-
tantes competições que integram a nossa rica 

programação desportiva neste ano tão especial, 
quer pela qualidade dos intervenientes, digamos 
que a elite do futsal europeu, quer em termos do 
interesse que gera junto dos amantes da modali-
dade, das mais praticadas em Portugal.

Como encara o facto de o Portimão Arena rece-
ber as quatro mais importantes equipas euro-
peias de futsal?
Embora já se torne um hábito nesta altura 
do ano sermos anfitriões dos melhores joga-
dores, agrupados em quatro equipas de refe-
rência, é sempre com grande orgulho que os 
voltamos a receber. Orgulho e sentido de res-
ponsabilidade, pois para que estes verdadei-
ros embaixadores do futsal consigam encantar 
o público com as suas capacidades técnicas e 
desenvolvam jogadas de grande espetaculari-

ISILDA GOMES:
‘PROFISSIONALISMO
E COMPETÊNCIA’

ENTREVISTA
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dade, é preciso que o Portimão Arena esteja 
à altura e honre a sua fama de melhor recinto 
multiusos no sul do país.

Espera que os habitantes de Portimão compa-
reçam em força no Portimão Arena para assistir 
aos jogos?
Os portimonenses adoram desporto, principal-
mente provas deste quilate, e têm marcado pre-
sença entusiástica em todos os jogos já dispu-
tados nas anteriores edições, pois o futsal está 
muito enraizado nas tradições desportivas do 
concelho. Tanto assim é, que este ano o Porti-
monense Sporting Clube conseguiu uma proeza 
inédita em termos regionais, representando o 
Algarve na 1.ª Liga a partir da próxima época, 
que começa já em setembro.

Como analisa a organização desta prova? Esta é 
uma parceria para continuar?
Avaliando as edições anteriores, que constituí-
ram um sucesso em toda a linha, o mesmo ficou 
a dever-se ao profissionalismo e competência 
demonstrados pelos organizadores, que não 
poupam esforços para que tudo corra pelo me-
lhor. Esta tem sido uma parceria muito frutuosa 
e, obviamente, estaremos disponíveis para pros-
seguir na promoção conjunta deste evento de 
projeção aquém e além-fronteiras.

Está entusiasmada com a participação, pela pri-
meira vez, do Kairat, uma equipa que vem do 
Cazaquistão?
Trata-se de uma das mais poderosas equipas do 
mundo, para o que em muito contribui o lote de 
bons jogadores brasileiros que fazem parte dos 
seus quadros. Acredito que o Kairat Almaty vem 
para discutir o troféu, sendo garantia de futsal 
ao mais alto nível.

O que é que Portimão tem para oferecer a 
quem visita a cidade?
Dispomos de uma excelente infraestrutura turís-
tica e de inúmeros pontos de interesse, que vão 
muito para além do sol e praia. Há todo um pro-
grama cultural para desfrutar, animação dirigida 
a toda a gente, uma gastronomia e doçaria de co-
mer e chorar por mais… Enfim, quem visita Porti-
mão dará o seu tempo por muito bem empregue 

e, acredito eu, recomendará esta cidade aos seus 
amigos e quererá voltar sempre que possa.
 
Acredita que a realização do International Mas-
ters é um marco importante para Portimão e 
para os amantes do desporto?
O International Masters constitui uma forte apos-
ta em termos desportivos e vem ganhando noto-
riedade ano após ano, fazendo já parte da agenda 
do futsal. Sabemos mesmo que há quem marque 
as suas férias para as datas em que a prova se 
realiza, de modo a não perder pitada, assistindo 
às meias-finais e à grande final. Além disso, existe 
todo um programa complementar de animação, 
com destaque para o Gira Movistar MegaCrak, 
que no dia 23 propõe uma interação desportiva 
e lúdica, na forma de minijogos para os escalões 
mais jovens. Portanto, não faltam ingredientes 
para que tenhamos aqui mais um grande sucesso 
desportivo e social.

Que mensagem deixa aos habitantes de Porti-
mão?
No ano em que somos Cidade Europeia do Des-
porto, sob o lema “Mais desporto para todos!”, 
e numa altura em que o Portimonense se pre-
para para se estrear na principal prova do futsal 
nacional, convido-vos a vibrar com os melhores 
protagonistas mundiais, encabeçados por esse 
mago que é o Ricardinho, e a encher as banca-
das do Portimão Arena com a vossa alegria e en-
tusiasmo.
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DIZEMOS SIM AO DESPORTO 

Na Del Monte procuramos inspi-
rar um estilo de vida saudável 
através do consumo dos nos-
sos 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 sen-
tido é com um enorme prazer 
que estamos presentes na “In-
ternational Masters Futsal” numa parceria com 
a Sigma Stars. 

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

ANDRÉ GUERREIRO
GENERAL MANAGER IBERIA

PATROCINADOR OFICIAL GOLD / DEL MONTE
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REGULAMENTO DO TORNEIO 
Artigo 1.º
Objeto
1. O presente Regulamento rege a organização do 

Torneio Internacional de Futsal “International Mas-

ters”, competição organizada pela Sigmastars, entre 

as equipas seniores masculinas de Futsal do Sport 

Lisboa e Benfica (POR), Sporting Clube de Portugal 

(POR), Inter Movistar Fútbol Sala (ESP) e Kairat Almaty 

Futsal Club. 

Artigo 2.º
Princípios Gerais
1. O International Masters é realizado em observância 

dos princípios da ética, da defesa do espírito desport-

ivo e da verdade desportiva. 

2. Todos os intervenientes devem colaborar de forma 

a prevenir comportamentos antidesportivos, desig-

nadamente violência, dopagem, corrupção, racismo, 

xenofobia, ou qualquer outra forma de discriminação. 

3. O International Masters 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 Internacional Masters é disputado entre 4 clubes 

num sistema de duas jornadas, com o seguinte 

calendário competitivo:

Dia 24 de agosto

11h00 – Sport Lisboa e Benfica – Kairat Almaty Futsal Club

15h00 – Sporting Clube de Portugal - Inter Movistar 

Fútbol Sala

Dia 25 de agosto

11h00 – Kairat Almaty Futsal Club – Sporting Clube de 

Portugal

15h00 – Inter Movistar Fútbol Sala – Sport Lisboa e Benfica

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 mar-

cação 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 4.º
Organização dos Jogos
1. Cada equipa poderá inscrever até um máximo de 16 

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 17 pessoas, dos quais 11 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 re-

alizar 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 preencher e entregar a ficha de 

jogo à equipa de arbitragem até 60 minutos antes do 

início do jogo, podendo a equipa de arbitragem soli-

citar 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 es-

pecificações 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 se-

guinte 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 jo-

gos efetuados.

3. Para efeitos de desempate, entre clubes com o 

mesmo número de pontos, são definidos os seguintes 

critérios e ordem de preferência: 

a) A maior diferença entre o número de golos marca-

dos e o número de golos sofridos; 

b) O maior número de golos marcados; 
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c) Maior número de vitórias no desempate pela mar-

cação de pontapés da marca de grande penalidade;

d) A menor pontuação no critério disciplinar, aplicado 

a todos os jogos disputados, obtida de acordo com os 

seguintes critérios:

i) Cartão amarelo - 1 ponto; 

ii) Cartão vermelho - 3 pontos; 

iii) Jogador recebe dois cartões amarelos num jogo 

sendo expulso por acumulação de cartões amarelos 

- 3 pontos; 

iv) Jogador recebe num jogo um cartão amarelo e um 

cartão vermelho direto - 4 pontos. 

e) Menor número de faltas diretas (acumuladas) 

cometidas durante a competição.

Artigo 6.º
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 7.º
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 1.º, 2.º e 3.º árbitro, assim como 

por um cronometrista.

Artigo 8.º
Procedimentos Disciplinares
1. Dado o caráter da competição e o espírito que pre-

side à mesma, o jogador que seja expulso na 1.ª jor-

nada da competição, diretamente ou por acumulação 

de amarelos, não poderá jogar no jogo seguinte.

Artigo 9.º
Critérios Atribuição Prémio Fair-Play
e Prémios Individuais
PRÉMIO MELHOR MARCADOR

O prémio de melhor marcador do International Mas-

ters 2019 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:

a) 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.

b) Em caso de empate entre 1 ou mais atletas da mes-

ma equipa será atribuído este prémio ao atleta com 

melhor registo disciplinar, em função dos critérios 

definidos no regulamento do evento.

PRÉMIO MELHOR JOGADOR

O prémio de melhor jogador do International Masters 

2019 será atribuído por um Júri definido pela organi-

zação constituído pelos seguintes elementos:

Paulo Jorge - Organização (Presidente do Júri)

Bernardo Ribeiro - Director Record

Jorge Braz - Selecionador Nacional

PRÉMIO EQUIPA FAIR-PLAY

O prémio Fair-Play será atribuído à equipa com mel-

hor registo disciplinar, de acordo com as alíneas c) e 

d) do artigo 5.º do regulamento.

Em caso de empate o prémio Fair-Play será atribuído 

à equipa com menos faltas acumuladas no total dos 

2 jogos do torneio.

Artigo 10.º
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:

Presidente: Paulo Jorge – Organização

Vice-Presidente: João Pedro Gomes –  AF Algarve

Vogal: Tiago Freitas
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UM ANO MUITO ESPECIAL
O ano de 2019 está a ser muito especial para 
Portimão, Cidade Europeia do Desporto, que 
vive intensamente estes 365 dias através de 
centenas de eventos desportivos, muitos deles 
de grande impacto.

A International Masters Futsal é uma dessas 
provas-âncora pela importância que conquis-
tou nas anteriores edições, ao trazer até esta 
cidade os jogadores de topo a nível mundial, 
merecendo uma grande projeção mediática e 
atraindo os amantes da modalidade a Portimão.

Num rodopio de torneios e provas, ao longo deste 
ano são contempladas modalidades como a nata-
ção, o ténis, o voleibol, o judo, a ginástica rítmica, 
o hipismo, o bmx race, o karaté, o polo aquático, o 
tiro, o surf, a vela, o windsurf, o futebol, a motonáu-
tica ou o jetski, entre muitas outras.

Mas os motivos que levaram à candidatura de Por-
timão a Cidade Europeia do Desporto 2019 vão 
muito para além da realização de provas de relevo, 
pois o lema adotado (“Mais desporto para todos!”) 
visa – acima de tudo - estimular a população local 

a experimentar a prática desportiva regular como 
uma mais-valia para a sua saúde e bem-estar.
 
Dados recolhidos para o Plano Estratégico de De-
senvolvimento Desportivo apontam que cerca de 
34 por cento dos habitantes do concelho, ou seja, 
pouco mais de 18.900 pessoas, assumem praticar 
uma atividade desportiva com regularidade, nú-
mero superior à média nacional, mas que pode e 
deve ser suplantado. 

A privilegiada situação geográfica de Portimão, 
cujas condições naturais potenciam fortemente 
a atividade física e desportiva informal e de ar li-
vre, contribuem seguramente para esse registo 
positivo, sendo aposta municipal até final deste 
ano atingir a meta dos 50 por cento de pessoas 
a praticarem uma qualquer atividade desportiva 
com caráter regular.

Será um desejo demasiado ambicioso? Certamente 
que não, com o empenho de todos os portimonenses.
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SOLUÇÕES DE TRANSPORTE 

PARCEIRO LOGÍSTICO
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São inúmeros os eventos que se vão realizar 
até dezembro na Cidade Europeia do Despor-
to (CED 2019), constituindo qualquer um deles 
uma irresistível proposta para os amantes das 
grandes emoções, sob o inspirador mote “Por-
timão é a tua viagem.”

Como tem sido timbre ao longo dos últimos 
meses, o desporto e as práticas físicas saudá-
veis andarão de mãos dadas com a cultura e 
a arte. A propósito, e no que toca às artes de 
palco, o mágico Mário Daniel regressa ao Teatro 
Municipal de Portimão precisamente nas datas 
em que acontece a International Masters Fut-
sal, para apresentar “Minutos Mágicos - O Es-
petáculo”. 

Destaque para a Praça da República, em pleno 
centro da cidade, que nas noites de 28 e 29 de 

agosto será palco do 1º Live and Loud Fest Po-
wered by Marginália. O programa integra no dia 
28 o Tributo Anos 80 - The Knight Riders e no 
dia seguinte o Tributo aos Queen - One Vision, 
ambos marcados para as 22h00.

De 5 a 8 de setembro regressa ao Autódromo In-
ternacional do Algarve o Campeonato do Mundo 
de Superbikes, a principal competição desta es-
petacular categoria, estando garantido um es-
petáculo desportivo repleto de adrenalina.

Na mesma altura (6 a 8 de setembro), o Porti-
mão Arena volta a ser o ponto de convergência 
dos adeptos da ginástica rítmica, com a realiza-
ção de uma etapa do circuito mundial, que trará 
até ao Algarve atletas de 34 países, ao passo 
que a Praça da República receberá a R10Street 
Futsal, o maior evento de rua do país.

EM 2019 PORTIMÃO
É A TUA VIAGEM!
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Ainda em setembro, são de reter o Grande Pré-
mio Multidesportivo Internacional (entre 10 e 16 
no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão), o 
Open de Portugal em Golfe (de 12 a 15 no Mor-
gado do Reguengo), a Elite Cup em Hóquei em 
Patins (de 20 a 22 também no Portimão Arena) 
e a Semana Europeia do Desporto Paralímpico 
(23 a 29 de setembro em vários locais de Porti-
mão). Referência gastronómica para o Festival 
do Berbigão, que terá lugar nos dias 14 e 15 no 
Polidesportivo da Figueira.

Quanto a outubro, as atenções estarão viradas 
para o Europeu de Vela Adaptada, que decorre 
entre 5 e 13 no Rio Arade, com a presença de 
cerca de 150 velejadores.

Logo nos dias 1 e 2 de novembro, o Rallye Ca-
sinos do Algarve consagrará os vencedores do 
Campeonato Português e do Troféu Ibérico, re-
cebendo Portimão igualmente a caravana do 
Campeonato Sul de Ralis. Enquanto isso, pelo 
Autódromo Internacional circularão de 1 a 3 de 
novembro as viaturas participantes no Algarve 
Classic Festival. No mesmo local realiza-se o 
ISDE Enduro internacional SIX (de 11 a 16).

Dezembro abre na CED 2019 com o Congresso 
Nacional da Corrida (dia 1 no Museu de Porti-
mão), seguindo-se o Campeonato Nacional de 
Cadetes, Juniores e sub-21 em Karaté (6 a 8 no 
Portimão Arena), o Open Internacional de Pesca 
Surfcasting (dia 8) e a Meia Maratona Running 
Wonders (dia 8 na zona ribeirinha de Portimão).

De resto, este é o mês do Christmas Boogie 
2019, que atrairá largas centenas de paraque-
distas ao Aeródromo Municipal de Portimão, 
culminando o programa com a cerimónia de 
encerramento da Cidade Europeia do Desporto 
2019, agendada para o dia 15 no Portimão Are-
na, duranta a qual será passado o testemunho 
a Odivelas, CED 2020.

Por tudo isto, marque Portimão na sua agen-
da, pegue no passaporte e viaje até esta ter-
ra ímpar, cujas gentes sabem receber como 
ninguém!
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PORTIMÃO ARENA
É EXPOENTE
DE POLIVALÊNCIA

Situado no Parque de Feiras e Exposições, a 
uma distância mínima do centro da cidade, o 
Portimão Arena possibilita um aproveitamento 
máximo tanto do próprio edifício como do seu 
exterior, com 10.000m2 de área ao ar livre, onde 
é possível realizar feiras, exposições, espetácu-
los, ou o que a imaginação ditar.

De arquitetura vanguardista, é um edifício mo-
derno que, graças à sua área de 6000m2 e à 
sua estrutura modular, é expoente de versati-
lidade e polivalência, permitindo uma utilização 
adaptada às necessidades dos eventos. A arena 
principal é capaz de acolher três mil espetado-
res sentados em bancadas retráteis e amoví-
veis, ou até oito mil pessoas em pé. 

A dois passos das principais cidades da região e 
a 35 minutos do Aeroporto de Faro, o Portimão 
Arena beneficia de uma localização privilegiada 
no barlavento algarvio.

Assumindo-se como um palco privilegiado para 
a realização de manifestações desportivas de 
âmbito nacional e internacional, este ano já re-
cebeu importantes eventos relacionados com a 
Cidade Europeia do Desporto, nomeadamente 
o 8º Fórum de Treinadores de Futebol e Futsal, 

a Festa Nacional da Ginástica, o Campeonato 
Nacional de Cadetes em Judo, a Final 8 da Taça 
de Portugal em Basquetebol, jogos da seleção 
portuguesa a contar para a Liga Europeia Femi-
nina de Voleibol ou o Torneio das 4 Nações em 
Andebol Feminino.

Até final deste ano, outras manifestações des-
portivas de registo estão agendadas para o 
Portimão Arena, de que são exemplos a Taça 
do Mundo de Ginástica Rítmica, a Elite Cup de 
Hóquei em Patins, o Campeonato Nacional de 
Cadetes, Juniores e sub-21 em Karaté e a Gala 
de Encerramento da CED 2019.
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NO BOM CAMINHO!
O ano passado não podia ter terminado de me-
lhor forma, com Portugal a sagrar-se campeão 
europeu de futsal numa final disputada com a 
seleção espanhola. Os comandados de Jorge 
Brás encheram uma nação inteira de orgulho 
e subiram mais um degrau na escadaria do su-
cesso do futsal nacional.

Por outro lado, na temporada passada, o Spor-
ting CP quebrou o ‘enguiço’ e alcançou a tão 
desejada UEFA Futsal Champions League, ao 
deixar o Inter Movistar para trás nas meias-fi-
nais e na final ter batido a equipa anfitriã do 
Kairat. 

O futsal português, de há uns anos a esta parte, 
tem mostrado o porquê de ser considerado dos 
melhores do Mundo, tendo a equipa das quinas 
e os clubes portugueses dos melhores atletas 
internacionais.
 
O duelo entre Portugal e Espanha está para du-
rar e a temporada que se inicia dentro de dias 
trará, com toda a certeza, mais páginas para 
escrever na história de uma modalidade que 
cresce a olhos vistos. 

Sabia que…

- Em 2018/19 o Sporting venceu, pela primeira 
vez, a UEFA Futsal Champions League.

- O Freixieiro foi o segundo clube português a 
participar na UEFA Futsal Cup. Aconteceu em 
2002/03.

- Na primeira vez que o Benfica participou na 
UEFA Futsal Cup chegou à final da compe-
tição, onde foi derrotado pelo Inter Movistar 
(2003/04) tendo posteriormente vencido a 
mesma equipa em 2009/10, sagrando-se no 
primeiro clube campeão europeu português.

- Em 2006/07, na UEFA Futsal Cup, houve, pela 
primeira vez, uma meia-final disputada por dois 
clubes espanhóis. O Inter Movistar passou à fi-
nal depois de vencer o El Pozo de Murcia, por 
3-2. A final foi ganha pelo Dinamo de Moscovo.

- Benfica e Sporting, pela primeira vez na histó-
ria da modalidade, integraram a fase de grupos 
da UEFA Futsal Cup. Os ‘leões’ chegaram à fi-
nal onde perderam com o AS Montesilvano, por 
5-2. Isto aconteceu na época de 2010/11.
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O ‘MÁGICO’!
Ricardinho - o ‘mágico’ - continua a dar cartas 
no futsal europeu. O jogador português, que 
atua em Espanha no Inter Movistar, em 2018, 
voltou a ser distinguido como o Melhor Jogador 
do Mundo. Esta é a sexta vez que Ricardinho é 
considerado como o Melhor do Mundo, as ante-
riores aconteceram em 2010, 2014, 2015, 2016 
e 2017.

De quadra em quadra, a espalhar magia, Ricar-
dinho estreou-se pela seleção nacional de fut-
sal quando tinha apenas 17 anos e em 2002/03 
foi eleito como o Jogador Revelação do Cam-
peonato Nacional. Estavam lançados os dados 
para uma carreira de sucesso, destacando-se 
os títulos que já conquistou pelos clubes que 
representou: 5 Ligas Portuguesas, 4 Taças de 
Portugal, 3 Supertaças, 2 F-League, 2 Arena’s 
Cup, 5 Ligas Espanholas, 3 Taças de Espanha, 1 
Taça do Rei, 3 UEFA Futsal Cup, 1 Campeonato 
Europeu de Futsal. 

Em termos individuais conta com duas eleições 
como melhor jogador do Europeu de Futsal 
(2007 e 2018), seis vezes eleito como melhor 
jogador do Mundo e uma vez distinguido como 
melhor jogador da F-League.

Ver Ricardinho dentro da quadra é um privilégio 
pela qualidade que coloca no jogo e um orgulho 
para todos os portugueses. 

Sabia que…

- Ao serviço da Seleção Nacional já disputou 
162 jogos e marcou 135 golos.

- Em 2013/14 transferiu-se para o Inter Mo-
vistar, clube que representa até hoje e onde já 
marcou 184 golos, em 244 jogos.

- O primeiro clube que Ricardinho representou 
foi o Gamidense.

- É o único jogador português de futsal a ser 
considerado como o Melhor do Mundo.

- Ricardinho, com 17 anos, foi internacional pela 
primeira vez.

- Em 2016/17 foi galardoado com a Bota de 
Ouro da FIFA Futsal World Cup;

SUPER ESTRELA
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UM DOS MELHORES ENTRE OS POSTES!

Higuita tem 33 anos é o titularíssimo da baliza 
do AFC Kairat. No Cazaquistão desde 2010/11, 
o guardião brasileiro que tem dupla nacionali-
dade, representa também a seleção nacional 
cazaque.

O palmarés de Higuita é impressionante, pois 
desde que chegou ao AFC Kairat já se sagrou 
campeão nacional por 9 vezes, conquistou 
1 Supertaça, venceu 1 Mundial de Clubes e 2 
UEFA Futsal Cup. 

Léo Higuita começou a jogar futsal com apenas 
sete anos, no Social Ramos Clube, no Brasil. Foi 
nesse tempo que ficou com a alcunha de Higui-
ta (famoso guarda-redes colombiano, que na 
altura estava no auge da sua carreira). As se-
melhanças entre os dois – cabelo grande, estilo 
arrojado e gosto em sair de entre os postes com 
a bola nos pés – deram-lhe a alcunha que per-
dura até hoje. 

Higuita foi eleito como o melhor guarda-redes 
do Mundo em 2015 e 2016.

Sabia que:

- A primeira experiência de Higuita no Caza-
quistão foi em 2009, ao serviço do Tulpar;

- Em 2011, Higuita vestiu a camisola do Bele-
nenses para substituir Marcão;

- Entre 2007 e 2009 representou o Cabo Frio, 
no Brasil;

- Esta é a 10.ª época de Higuita no AFC Kairat.

SUPER GUARDA-REDES
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PLANTEL 2019/20*

SPORT LISBOA BENFICA

1 – André Correia
Data de nascimento: 

17/02/1998
Posição: Guarda-redes
Nac.: Portuguesa

6 – Tiago Brito
Data de nascimento: 

22/07/1991
Posição: Fixo/Ala
Nac.: Portuguesa

11 - Célio Coque 
Data de nascimento:

01/05/2000 
Posição: Fixo / Ala 
Nac.: Portuguesa

2 – Chaguinha
Data de nascimento: 

25/07/1988
Posição: Ala
Nac.: Brasileira

7 – Bruno Coelho
Data de nascimento: 

01/08/1987
Posição: Fixo/Ala
Nac.: Portuguesa

12 - André Sousa 
Data de nascimento:

25/02/1986 

Posição: Guarda-redes 

Nac.: Portuguesa 

3 – Afonso Jesus
Data de nascimento: 

06/01/1998
Posição: Fixo/Ala
Nac.: Portuguesa

8 – Rafael Henmi
Data de nascimento: 

30/07/1992
Posição: Ala
Nac.: Japonesa

17 - Fern. Drasler 
Data de nascimento:

20/06/1988 
Posição: Fixo 

Nac.: Brasileira

4 – André Coelho
Data de nascimento: 

30/10/1993
Posição: Fixo/Ala
Nac.: Portuguesa

9 – Miguel Ângelo
Data de nascimento: 

02/02/1994
Posição: Ala
Nac.: Portuguesa

5 – Fábio Cecílio
Data de nascimento: 

30/04/1993
Posição: Universal
Nac.: Portuguesa

10 – Robinho
Data de nascimento: 

28/01/1983
Posição: Ala
Nac.: Russa

18 – Fernandinho 
Data de nascimento: 

01/07/1983
Posição: Ala
Nac.: Brasileira

TREINADOR: 
Joel Rocha

22 – Diego Roncaglio
Data de nascimento: 

15/07/1988
Posição: Guarda-redes
Nac.: Brasileira

19 – Fits 
Data de nascimento:

23/05/1992 

Posição: Pivot 

Nac.: Brasileira

14 – Luiz Silva  
Data de nascimento:

05/04/2000 

Posição: Ala 

Nac.: Brasileira
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‘PINTEM O PAVILHÃO
DE VERMELHO E BRANCO’
O treinador do SL Benfica acredita que, este 
ano, o International Masters será “muito 
mais competitivo”, por se realizar numa fase 
mais avançada da pré-época. Joel Rocha 
salienta que Portimão é a cidade ideal para 
a realização do International Masters e dei-
xa um apelo aos benfiquistas: “Apareçam e 
pintem o pavilhão de vermelho e branco.”

Numa competição onde só entram campeões, 
como é que encara a edição deste ano?
Será mais uma edição com elevado grau de di-
ficuldade e de exigência competitiva máxima, 
para nos podermos avaliar do ponto de vista da 
nossa preparação para o 1.º jogo oficial da épo-
ca – a Supertaça!

Este ano o International Masters realiza-se 
numa altura mais avançada da pré-época. Isso 
traz maior competitividade à competição?
Quanto mais próximo estivermos do início da 
competição oficial, mais e melhor preparadas 
vão estar as equipas. Será certamente um In-
ternational Masters muito competitivo.

Os adversários são já velhos ‘conhecidos’. 
Como define cada uma das equipas que o SL 
Benfica vai ter pela frente?
Dispensam apresentações: o Kairat é vice-
-campeão europeu e o Movistar é a equipa mais 
titulada do mundo. É destes desafios e deste 
nível de exigência que queremos para melho-
rarmos e sermos melhores e mais competitivos.

Que jogadores destaca dos adversários que 
vai defrontar?
Ricardinho e Pito do Movistar e Higuita do Kairat.

O Masters Internacional é já uma marca de 
referência no panorama do futsal nacional e 
internacional?
É a melhor competição de pré-época do mundo.

O que podem esperar os benfiquistas da equi-
pa que orienta no International Masters?
Podem esperar um Benfica competitivo e am-
bicioso.

Que objetivos tem para esta competição?
Vencer, aproveitando dois jogos com equipas 
de outros campeonatos para nos avaliarmos 
individual, coletiva e estrategicamente.

Portimão, este ano, é a cidade europeia da 
cultura. Foi o palco ideal para, mais um ano, 
acolher esta competição?
Portimão é a cara desta competição de verão!

Que mensagem deixa aos benfiquistas?
Apareçam e pintem o pavilhão de vermelho e 
branco porque nós no campo tudo vamos fazer 
para passarmos bons momentos desportivos, à 
Benfica.

JOEL ROCHA
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‘EXCELENTE
COMPETIÇÃO’
O capitão do SL Benfica está, naturalmen-
te, entusiasmado com a participação no In-
ternational Masters e explica o porquê: “As 
melhores equipas com os melhores jogado-
res e com os melhores treinadores, tem to-
dos os ingredientes para ser, mais uma vez, 
uma excelente competição.”

Está entusiasmo com a participação da sua 
equipa no International Masters?
Sim, com certeza. É uma competição que jun-
ta as melhores equipas e é sempre bom estar 
entre os melhores, esperemos que seja uma 
excelente competição e que todas as equipas 
estejam à altura da mesma.

Quais os objetivos da sua equipa para esta 
prova?
Os objetivos são claros, o Benfica joga sempre 
para ganhar seja que competição for, mas nes-
ta altura da época também nos interessa a con-
dição física e pôr em prática a forma de jogar e 
o nosso modelo de jogo e nada melhor que esta 
competição para nos colocar prova. 

Como define os adversários que vai ter pela 
frente?
Difíceis, bastante competitivos, e para mim, 
temos a melhor equipa do mundo que é o In-
ter Movistar. Temos equipas que já ganharam a 
UEFA Futsal Cup que agora é denominada por 
UEFA Futsal Champions League, por isso ainda 
mais motivado e entusiasmado me sinto.

Acredita que a competitividade, este ano, vai 
ser ainda maior do que nos anos anteriores? 
Quando se junta as melhores equipas da Eu-
ropa e provavelmente do mundo é normal que 
haja tamanha competitividade, por isso este 
ano não foge à regra, as melhores equipas com 
os melhores jogadores e com os melhores trei-

nadores, tem todos os ingredientes para ser, 
mais uma vez, uma excelente competição.

Estando o campeonato prestes a começar, 
esta é a forma ideal para enfrentar a época 
2019/2020?
Com certeza que sim, não haveria melhor for-
ma de competir para poder começar a época da 
melhor forma possível, uma competição deste 
calibre, que cresce cada vez mais, que cada vez 
mais é mais competitiva, não poderia ser de ou-
tra forma na melhor altura de preparação para 
a época.
 
Quem é o favorito a vencer este ano a com-
petição? 
Neste tipo de jogos em que as equipas são bas-
tante equilibradas e bastante competitivas não 
há favoritos, são jogos de detalhe e pormenor, 
em que, quem tiver mais concentrado irá tirar 
mais proveito disso, mesmo sendo ainda numa 
fase de preparação e de pré-época.

Que mensagem deixa aos benfiquistas?
Que continuem a acreditar em nós, que nos 
possam apoiar também em Portimão mesmo 
estando de férias e que estejam connosco nos 
bons e maus momentos porque a época vai ser 
longa. Temos muito para conquistar e quere-
mos festejar e ser felizes juntos.

BRUNO COELHO
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EM 2018/19 FOI ASSIM!
O SL Benfica fechou a época 2018/19 com cha-
ve de ouro, ao conquistar o oitavo campeonato 
nacional da sua história.
 
Os comandados de Joel Rocha, em cinco jogos 
que foram um hino ao futsal e que demonstra-
ram bem a qualidade dos jogadores do SL Ben-
fica e do Sporting CP, levaram a melhor e, em 
casa, venceram o quinto jogo, por 4-3. 

Para além do título máximo do futsal nacional, o 
SL Benfica conquistou a Taça da Liga, pelo se-
gundo ano consecutivo. 

HISTÓRIA 
A história do Benfica no futsal iniciou-se ape-
nas em 2001, mas desde então que os “encar-
nados” andam no topo da modalidade, quer em 
termos nacionais, como internacionais, já que 
em 2009/10 conquistou a UEFA Futsal Cup, tor-
nando-se assim no primeiro clube português a 
vencer este troféu. 

Mas, os feitos europeus do Benfica não se fi-
cam pela conquista da UEFA Futsal Cup, pois 

em 2004/05 foi finalista da prova e na época de 
2006/07 chegou à final da Taça das Taças. 

Nas 18 épocas de existência, o Benfica con-
quistou a tripleta em 2006/07 e 2011/12, fez a 
dobradinha por seis vezes e sagrou-se tricam-
peão por uma vez. A equipa de futsal do Benfica 
já conquistou 25 troféus.

PALMARÉS
8 CAMPEONATOS NACIONAIS

2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/12, 

2014/15 e 2018/19;

7 TAÇAS DE PORTUGAL

2002/03, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2011/2012, 

2014/15, 2016/2017; 

8 SUPERTAÇAS

2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016; 

2 TAÇA DA LIGA

2017/18 e 2018/19; 

1 UEFA FUTSAL CUP

2009/10.
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ELETRIZANTE!

A época passada do futsal português terminou 
com uma final eletrizante que só foi decidida ao 
fim de cinco jogos. Sporting e Benfica protago-
nizaram cinco partidas de elevada qualidade e 
impróprias para cardíacos. 

Até chegarem à final do campeonato, na pri-
meira fase, a equipa ‘encarnada’ terminou na 
primeira posição, com 26 jogos, 25 vitórias e 1 
derrota. Os comandados de Joel Rocha marca-
ram 149 golos e sofreram apenas 35.

O segundo classificado foi o Sporting, com 24 
vitórias, 1 empate e 1 derrota em 26 jogos. Os 
‘leões’ marcaram 158 golos e sofreram 43.

Os outros dois clubes que também marcaram 
presença na final-four foram Módicus – nos 26 
jogos da 1.ª fase, venceram 15, empataram 3 e 
perderam 8, no total marcaram 87 golos e so-
freram 79. O quarto classificado foi o Fundão, 
que nas 26 partidas venceu 14, empatou 2 per-
deu 10, marcaram 90 golos e sofreram 79 golos.

Na final-four, como era expectável, o Sporting 
CP levou a melhor sob o Módicos e o SL Benfica 
sob o Fundão, carimbando assim o passaporte 
para a final. 

A crítica rendeu-se à qualidade do futsal pra-
ticado por ‘águias’ e ‘leões’, pois os cinco jogos 
foram disputados com muita qualidade e inten-
sidade. Foram partidas que valeram não só pela 
qualidade coletiva de ambas as equipas, como 
pelos pormenores individuais dos jogadores 
dos dois emblemas. 
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SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
PLANTEL 2019/20*

1 – Gonçalo
Data de nascimento: 

21/01/1992
Posição: Guarda-redes
Nac.: Portuguesa

8 – Erick
Data de nascimento: 

21/07/1995
Posição: Fixo
Nac.: Portuguesa  

16 - Bernardo  
Data de nascimento: 

19/04/2000
Posição: Guarda-redes
Nac.: Portuguesa  

2 – Leo
Data de nascimento: 

21/05/1987
Posição: Ala
Nac.: Brasileira  

9 – João Matos
Data de nascimento: 

21/02/1987
Posição: Fixo
Nac.: Portuguesa  

17 – Cavinato
Data de nascimento: 

06/05/1985
Posição: Ala
Nac.: Italiana  

3 - Taynan  
Data de nascimento:

12/02/1993  

Posição: Pivot 

Nac.: Brasileira 

10 – Deo
Data de nascimento: 

08/10/1982
Posição: Ala
Nac.: Brasileira  

18 – Pany Varela 
Data de nascimento: 

25/02/1989
Posição: Ala
Nac.: Portuguesa  

6 - Pauleta  
Data de nascimento:

12/06/1994
Posição: Ala 

Nac.: Portuguesa

11 – Rocha 
Data de nascimento: 

30/03/1995
Posição: Pivot
Nac.: Brasileira  

20 – Alex 
Data de nascimento: 

23/04/1993
Posição: Ala
Nac.: Brasileira  

7 – Cardinal 
Data de nascimento: 

26/06/1985
Posição: Pivot
Nac.: Portuguesa

14 – Guitta
Data de nascimento: 

11/06/1987
Posição: Guarda-redes
Nac.: Brasileira  

29 – Merlim 
Data de nascimento: 

15/07/1986
Posição: Ala
Nac.: Italiana  

TREINADOR: 
Nuno Dias
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‘O MELHOR TORNEIO  
DE PRÉ-ÉPOCA DO MUNDO’

NUNO DIAS 

O treinador ‘leonino’ não 
poupa elogios ao Internatio-
nal Masters, considerando-o 
como “o melhor torneio de 
pré-época do Mundo.” Sobre 
a participação do Sporting 
CP nesta competição, Nuno 
Dias garante: “Vamos lutar 
pela vitória.”

Numa competição onde só en-
tram campeões, como é que 
encara a edição deste ano?
O International Masters é uma 
grande competição e que já 
nos habituou a grandes jogos. 
É, provavelmente, o melhor tor-
neio de pré-época do mundo, disputado pelas melho-
res equipas do mundo e que encaramos como a últi-
ma etapa de preparação para as competições oficiais.  
Acredito que estaremos perto de fazer um bom tor-
neio e repetir o que fizemos no ano passado: vencer o 
International Masters.

Este ano o International Masters realiza-se numa 
altura mais avançada da pré-época. Isso traz maior 
competitividade à competição?
O facto do International Masters se realizar no último 
fim-de-semana da pré-época vai trazer, pelo menos, 
uma assimilação maior do modelo de jogo, porque já 
estamos na fase final de preparação e semana seguinte 
vamos disputar a Supertaça. Este torneio é o culminar 
da pré-temporada e vai dar-nos uma avaliação do que 
foi feito nas semanas anteriores. Acredito que a compe-
titividade será igual à dos anos anteriores devido à qua-
lidade das equipas, o que vai haver é mais qualidade e 
maior assimilação daquilo que foi realizado nas semanas 
anteriores.

Os adversários são já velhos ‘conhecidos’. Como 
define cada uma das equipas que o Sporting CP vai 
ter pela frente?
Os adversários são do melhor que há no mundo. Inter 
e Kairat foram os nossos dois últimos adversários da 
UEFA Futsal Champions League e o Benfica foi o último 
adversário da Liga Portuguesa. Estamos a falar de três 
equipas campeãs, com muita qualidade. O Inter não 
realizou uma boa temporada, mas mudou o treinador 
e mudará algumas ideias e participará no International 
Masters com o intuito de mudança. O Kairat é o eterno 

vencedor da Liga do Cazaquis-
tão e tem presença assídua 
naquilo que são as final-four da 
UEFA Futsal Champions Lea-
gue. O Benfica dispensa apre-
sentações, sagrou-se cam-
peão nacional, tem um plantel 
com muita qualidade e conso-
lidado. Vai, com toda a certeza, 
fazer também uma boa presta-
ção no International Masters.

O International Masters é já 
uma marca de referência no 
panorama do futsal nacional 
e international?
O International Masters é uma 

marca de referência no panorama do Futsal interna-
cional. Ao nível organizativo, já o disse várias vezes, 
não fica a dever nada às rondas de Elite da UEFA Futsal 
Champions League. É uma organização com grande 
qualidade, que vai aos pormenores para que nada falte 
às equipas, disputada num bom piso e num bom palco. 
Tenho de dar os parabéns ao Paulo Jorge e à sua equi-
pa pela forma como dinamizam e como potenciam um 
torneio que é na minha opinião o melhor do mundo ao 
nível da pré-época. 

O que podem esperar os sportinguistas da equipa 
que orienta no International Masters?
Podem esperar o normal da equipa do Sporting. Podem 
esperar uma equipa a jogar bem e a não se encolher no 
jogo. Grandes jogos, boas exibições e vontade de vencer. 

Que objetivos tem para esta competição?
Os objetivos podem ser divididos em dois: uma parte 
formativa, que diz respeito à qualidade de jogo, à assi-
milação de conteúdos e de conceitos e de modelo de 
jogo e assimilar coisas novas para todos. Ao nível quan-
titativo quem joga no Sporting não se vai ficar por jogar 
só bem, vão lutar pelo objetivo de vencer o torneio. 

Que mensagem deixa aos sportinguistas?
Que os sportinguistas que estejam de férias no Algar-
ve vão até Portimão para verem de perto o Sporting. 
O Portimonense felizmente subiu à Liga e isso é bom 
porque descentraliza e dá possibilidade às pessoas 
do Algarve de verem de perto os melhores. Marquem 
presença em Portimão para verem o melhor torneio de 
pré-época do mundo.
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‘ASSUMIR A RESPONSABILIDADE 
E O FAVORITISMO’

Está entusiasmo com a participação do Spor-
ting CP no International Masters?
Muito entusiasmado, é um torneio com uma ex-
celente organização, grandes equipas europeias 
e disputado numa cidade extraordinária. Nada 
melhor do que nos prepararmos com muita com-
petitividade e é isso que o Torneio nos oferece.

Quais os objetivos do Sporting CP para esta 
prova?
Logicamente que o fator preparação é o mais 
evidente, mas também voltar a vencer a compe-
tição. Não há melhor preparação do que ganhar e 
independentemente de nos querermos preparar, 
queremos vencer. 

Como define os adversários que vai ter pela 
frente?
São todos bem conhecidos do Sporting, o Inter 
conquistou o seu grande estatuto na Europa de-
vido à sua qualidade e às suas conquistas, um co-
letivo muito forte, com individualidades das me-
lhores do mundo. O Kairat tem como sua grande 
arma o coletivo, o empenho e concentração de 
todos os elementos tendo uma arma de guarda-
-redes avançado única no mundo. O Benfica, já 
nosso velho conhecido, equipa com muita inten-
sidade e dois, três elementos que conseguem de-
sencaixar um jogo. Três equipas fortes, mas que 
defrontarão o Campeão Europeu!

Acredita que a competitividade, este ano, vai 
ser ainda maior do que nos anos anteriores?
Acredito que será idêntica, saiu o Magnus que 
ganhou a competição mundial de clubes e entra 
o Kairat, vice-campeão europeu. Das quatro das 

equipas presentes no International Masters, três 
disputaram a última final-four da Liga dos Cam-
peões.

O facto do Sporting ser o campeão europeu 
em título aumenta a vossa responsabilidade?
Logicamente que sim, não para este torneio, mas 
sim para toda a época, uma responsabilidade boa 
e que temos todo o orgulho e prazer de a suportar. 
Somos Campeões da Europa com todo o mérito 
e lutaremos com tudo para continuarmos com 
esse estatuto. 

Estando o campeonato prestes a começar, 
esta é a forma ideal para enfrentar a época 
2019/2020?
É uma boa forma sim, de nos testarmos, de nos 
levarmos ao limite e percebermos o que há a me-
lhorar para a época que se avizinha. Uma exce-
lente forma de preparação e de percebermos o 
quão preparados estamos para a época.

Quem é o favorito a vencer este ano a compe-
tição? 
São quatro boas equipas, mas o Sporting é Cam-
peão Europeu e o vencedor da última edição do 
International Masters. Podíamos dizer que não há 
favoritos devido à qualidade das equipas ser se-
melhante, mas prefiro assumir a responsabilidade 
e o favoritismo e obrigando-me a lutar ainda mais 
para o suportar.

JOÃO MATOS

O capitão ‘leonino’ não receia assumir a 
responsabilidade e o favoritismo do Sporting para 
vencer o International Masters. Para João Matos 
o International Masters “é um torneio com uma 
excelente organização, grandes equipas europeias 
e disputado numa cidade extraordinária.”
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EM 2018/19 FOI ASSIM!
O Sporting CP, na época passada, alcançou um dos 
grandes objetivos a que se tinha proposto: venceu 
a UEFA Futsal Champions League. Os comandados 
de Nuno Dias há muito que lutavam pela conquista 
de um título europeu e desta vez, fruto de muito 
trabalho e qualidade, conseguiram gravar o nome 
de Portugal na história do Futsal Europeu. 
Só por isso, pode-se dizer que a época dos “leões” 
foi um sucesso. O campeonato nacional voltou a 
ser decidido por Sporting CP e SL Benfica, sendo 
que os “encarnados” levaram a melhor na soma 
dos cinco jogos da final. A vitória podia ter sido de 
qualquer uma das equipas, já que ambas prota-
gonizaram a final mais eletrizante da história do 
futsal nacional. Quem ficou a ganhar foram os 
amantes da modalidade, que assistiram a jogos 
de enorme qualidade técnico-tática.  
Ainda em termos nacionais de referir que os 
“leões” arrecadaram a Taça de Portugal e a Su-
pertaça. 

HISTÓRIA

Remonta a meados da década de 80 a criação 
da secção de futsal do Sporting, modalidade 
inicialmente denominada como Futebol de Sa-
lão e que só em 1997 adotou o nome de Futsal.  
Desde sempre que o Sporting teve uma dinâmica 
de vitórias na modalidade, já que venceu as duas 
principais competições, na altura ainda distritais 
(1986/87) e posteriormente os nacionais, assim 
que estes tiveram início. 

Um dos primeiros troféus conquistados pelos 
«leões» foi a então designada Taça Comunicação 
Social, seguindo-se, em 1991, a Taça Nacional e 
em 1993 o primeiro campeonato nacional de Fu-
tebol de Cinco. 
O Sporting, em 1998, venceu a Taça Latina e a sua 
primeira Supertaça. 
Em 2002, o futsal foi “adotado” pela UEFA e nes-
se mesmo ano realizou-se a primeira edição da 
UEFA Futsal Cup. O Sporting foi, em simultâneo, 
o clube organizador e o representante português 
na prova, atingindo as meias-finais.
O ponto mais alto da história do futsal “leonino” 
aconteceu na temporada passada, ao vencer o 
seu primeiro título europeu: UEFA Futsal Cham-
pions League, algo que os jogadores “verdes e 
brancos” há muito perseguiam. 

PALMARÉS

15 CAMPEONATOS NACIONAIS  
1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2000/01, 

2003/04, 2005/06, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 

2015/16, 2016/17 e 2017/18.

7 TAÇAS DE PORTUGAL
2005/06, 2007/08, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18 e 

2018/19.

8 SUPERTAÇAS
2001/02, 2003/04, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 

2016/17 e 2018/19.

2 TAÇAS DA LIGA:
2015/16 e 2016/17.

1 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE:
2018/19
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SPORTING CP CAMPEÃO EUROPEU!
Naquela que foi a primeira edição da UEFA Fut-
sal Champions League, o Sporting CP fez his-
tória não só por conquistar o seu primeiro títu-
lo europeu na modalidade, como também por 
vencer a I.ª Edição da competição.
 
Os ‘leões’ há já muito que perseguiam o sonho 
europeu, mas só ao fim da quarta final disputa-
da é que conseguiram trazer o troféu europeu 
para Portugal.

A final-four realizou-se no Cazaquitão e foi pre-
cisamente a equipa anfitriã que os comandados 
de Nuno Dias defrontaram e venceram na final. 
O Sporting CP venceu o Kairat AFC por 2-1, com 
os golos ‘leoninos’ a serem apontados por Cavi-
nato e Merlim. O único tento da equipa da casa 
foi apontado por Douglas Junior. 

Até chegarem à final, o Sporting deixou pelo 
caminho a formação do Inter Movistar por 5-3, 

enquanto que o Kairat venceu o Barcelona por 
5-2.

Os melhores marcadores da fase final da UEFA 
Futsal Champions League foram Dieguinho (3 
golos) e Douglas Junior (2 golos). 
 
Sabia que…

- O número de espetadores da final – 11,973 – 
bateu o recorde de assistências no que a finais 
diz respeito;

- No total dos quatro jogos estiveram no pavi-
lhão 37, 794 espetadores;

- O Inter Movistar fixou o recorde de 19 vitórias se-
guidas em provas da UEFA. Os espanhóis não per-
diam um jogo da UEFA desde a final disputada ante 
o Ugra Yugorsk, disputado em 2016, até à meia-fi-
nal da época transata onde encontrou o Sporting. 
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PLANTEL 2019/20*

MOVISTAR INTER

1 – Herrero
Data de nascimento: 

04/11/1986
Posição: Guarda-redes
Nac.: Espanhola 

10 – Ricardinho
Data de nascimento: 

03/09/1985
Posição: Ala
Nac.: Portuguesa 

17 – Marlon 
Data de nascimento:

28/12/1987 
Posição: Fixo 

Nac.: Brasileira

3 – Humberto 
Data de nascimento: 

24/11/1986
Posição: Fixo
Nac.: Brasileira 

11 – Marcel 
Data de nascimento:

26/07/1996 
Posição: Ala 

Nac.: Brasileira 

23 – Ortiz
Data de nascimento: 

03/10/1983
Posição: Fixo
Nac.: Espanhola 

27 – Jesús García 
Data de nascimento:

27/12/2000 
Posição: Guarda-redes 

Nac.: Espanhola

7 – Pola
Data de nascimento: 

26/06/1988
Posição: Ala
Nac.: Espanhola 

8 – Solano
Data de nascimento: 

26/08/1991
Posição: Pivot
Nac.: Espanhola 

15 – Alex
Data de nascimento: 

14/05/1989
Posição: Guarda-redes
Nac.: Espanhola 

TREINADOR: 
Tino Pérez

5 – Bebe
Data de nascimento: 

28/05/1990
Posição: Fixo
Nac.: Espanhola

6 - Raya 
Data de nascimento:

08/05/1997 
Posição: Fixo 

Nac.: Espanhola 

13 – Gadeia
Data de nascimento: 

14/06/1988
Posição: Ala
Nac.: Brasileira

12 – Borja
Data de nascimento: 

19/08/1992
Posição: Ala
Nac.: Espanhola 

18 – Pito 
Data de nascimento:

06/11/1991 
Posição: Pivot  

Nac.: Brasileira

99 – Elisandro 
Data de nascimento:

11/12/1986 
Posição: Pivot 

Nac.: Brasileira 
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‘O FAVORITO
É O INTER MOVISTAR’

Como encara a participação do Inter Movis-
tar no International Masters? Está entusias-
mado?
Para nós é sempre uma honra participar num 
Torneio onde estão as melhores equipas eu-
ropeias de futsal. As emoções são fortes por 
podermos defrontar o campeão europeu em 
título e o vencedor do Campeonato Português 
de Futsal, bem com o vencedor da Liga do Ca-
zaquistão. 

Quais são os objetivos do Inter Movistar 
para o International Masters?
Os objetivos passam por vencer as duas par-
tidas que vamos disputar, apesar das grandes 
dificuldades que sabemos que vamos ter pela 
frente. Por outro lado, queremos também ver 
como está a decorrer a evolução dos sistemas 
de jogo que estamos a implementar para a pró-
xima temporada. 

Como define os opositores que vão ter pela 
frente?
São equipas vencedoras, com jogadores de 
muita qualidade e experiência. Podemos dizer 
que a todos eles lhes sobra talento. 

Considera que este ano o International Mas-
ters está mais competitivo do que nas épo-
cas anteriores?
Todos os anos é sempre mais complicado do 
que o interior, pois todas as equipas se re-
forçam. 

Estando a Liga Espanhola de Futsal prestes 
a começar, esta é a melhor forma de iniciar a 
temporada 2019/20?
É sempre bom começar o campeonato com 
partidas fortes para sabermos qual a realidade 
da nossa equipa e compará-la com, neste caso, 
os campeões.

Qual a equipa favorita para vencer o Inter-
national Masters?
O favorito é o Inter Movistar. 

TINO PEREZ

Tino Perez é o novo treinador do Inter 
Movistar. O técnico espanhol acredita que 
a equipa que orienta é a favorita a vencer 
o International Masters e considera: “É 
sempre bom começar o campeonato com 
partidas fortes para sabermos qual a 
realidade da nossa equipa e compará-la 
com, neste caso, os campeões.”
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‘INTERNATIONAL MASTERS 
SERÁ MAIS COMPETITIVO’

Como se sente com a participação do Inter 
no International Masters?
Entusiasmado, como tem acontecido nos anos 
anteriores. Este é um torneio de pré-tempora-
da e os objetivos são de alcançar uma boa for-
ma e este ano, sobretudo, estar ao nível do que 
o mister pretende. O estarmos numa fase mais 
avançada da pré-temporada ajuda a que esteja-
mos melhor a nível físico e por isso acredito que 
o International Masters será mais competitivo do 
que nos anos anteriores.  

Como define as equipas que vão defrontar?
O Sporting CP venceu a Liga dos Campeões e es-
teve presente nas últimas três finais da compe-
tição. No ano passado venceram quase todas as 
provas em Portugal, com exceção do campeo-
nato. Tem excelentes jogadores, um plantel com 
muita experiência e vai ser um dos favoritos.

O SL Benfica sagrou-se campeão de Portugal e 
tem um estilo de jogo diferente. Demonstrou que é 
uma grande equipa e, na final-four do campeonato 
português, venceu o Campeão Europeu em título.

O Kairat tem um estilo de jogo muito determi-
nado, com Higuita a fazer a diferença e é um 
clube que disputa todos os anos a UEFA Futsal 
Champions League.

O International Masters é já uma referência 
do futsal em termos internacionais?
Creio que sim. É um torneio de pré-época mui-
to importante, onde se reúnem sempre quatro 

grandes equipas. Equipas essas que lutam, to-
das as épocas, por títulos europeus. Não tenho 
dúvidas de que é um dos torneios mais impor-
tantes e marcantes da pré-época das equipas 
que disputam o International Masters. 

Quais são os objetivos do Inter para o Inter-
national Masters?
Sobretudo queremos estar muito bem a nível 
físico para realizarmos dois jogos com muita 
qualidade. Vimos em busca de boas sensações. 

Portimão é a cidade ideal para receber o In-
ternational Masters?
Claro que sim. Portugal e Portimão são fantás-
ticos para receber esta competição. 

CARLOS ORTIZ

O capitão do Inter Movistar garante 
que o entusiasmo com que está
a encarar a participação no International 
Masters é enorme. O facto de se disputar 
numa fase mais avançada da pré-época
faz com que, na opinião de Ortiz,
seja “mais competitivo.”
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Para quem está habituado a vencer todas as 
competições que disputa, pode-se dizer que a 
época transata do Inter Movistar ficou aquém das 
expetativas, já que o clube espanhol venceu ape-
nas a Supertaça Espanhola. A equipa de Ricardi-
nho, na UEFA Fustal Champions League ficou-se 
pelas meias-finais, onde encontrou o Sporting. 
Desta feita a equipa portuguesa venceu por 5-3, 
deixando pelo caminho o Inter Movistar. 
No campeonato espanhol, os comandados de 
Jesus Velasco ficaram pelos quartos-de-final 
da competição, onde foram eliminados pelo 
Palma Futsal.
 
Jesus Velasco, ao fim de sete temporadas no 
comando do Inter Movistar e onde conquistou 
14 títulos, abandonou o clube, dando lugar a 
Tino Pérez.
De referir ainda que em 2018 o Inter Movistar foi 
eleito com o melhor clube de futsal do Mundo. 

HISTÓRIA
 
A história do futsal espanhol e do Inter Movistar 
andam lado a lado, pois a equipa espanhola é 
a mais bem-sucedida da modalidade no país 
vizinho. O Inter Movistar é tão antigo quanto o 
futsal em Espanha e foi fundado, em 1977/78, 
pelo jornalista José María García, o grande mentor 
e alma da equipa, que originalmente se chamava 
Hora XXV. O clube foi criado para disputar partidas 
de beneficência e de exibição. Foi apresentado 
aos seus adeptos um desporto que estava a dar 
os primeiros passos e que era especialmente 
atrativo pela presença de jogadores como José 

María García, Ufarte, Adelardo, Amancio, Peinado, 
Goyanes, Paco García, entre outros. 

O início do Inter Movistar foi emocionante e mes-
mo sem se saber muito bem qual era o caminho 
a seguir, passado um ano foi organizada a pri-
meira competição pela FEF e que o clube ven-
ceu, o que lhe permitiu, na temporada seguinte, 
chegar à I.ª Divisão. Em 1979/80, o Inter Movistar 
conquistou o seu primeiro título na Liga. De re-
ferir ainda que ao longo da história o Inter Mo-
vistar teve várias designações e só em 2007/08 
adotou o nome pelo qual ainda hoje é conhecido.

PALMARÉS

22 LIGAS ESPANHOLAS
1979/80, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 

1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1995/96, 

2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2013/14, 

2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

13 TAÇAS DE ESPANHA
1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1995/96, 2000/01, 

2003/04, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2013/14, 2015/16 e 

2016/17;

1 TAÇAS DO REI
2014/15;

13 SUPERTAÇAS DE ESPANHA
1990, 1991, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 

2015, 2017 e 2018;

5 CAMPEONATOS DO MUNDO
2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2010/2011;

6 TAÇAS EUROPEIAS
1990/91, 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2016/17 e 2017/18;

2 TAÇAS IBÉRICAS
2004 e 2006;

1 RECOPA D’EUROPA
2007/08.
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OS ÚLTIMOS 20 ANOS
DO FUTSAL NACIONAL

CAMPEONATO NACIONAL:
1997/98 Correio da Manhã
1998/99 Miramar FC
1999/00 Sporting CP
2000/01 Freixieiro
2002/03 SL Benfica
2003/04 Sporting CP
2004/05 SL Benfica
2005/06 Sporting CP
2006/07 SL Benfica
2007/08 SL Benfica
2008/09 SL Benfica
2009/10 Sporting CP
2010/11 Sporting CP
2011/12 SL Benfica
2012/13 Sporting CP
2013/14 Sporting CP
2014/15 SL Benfica
2015/16 Sporting CP
2016/17 Sporting CP
2017/18 Sporting CP
2018/19 SL Benfica

SUPERTAÇA:
1998/99 Correio da Manhã
1999/00 Instituto D. João V
2000/01 Miramar FC
2001/02 Sporting CP
2002/03 Freixieiro
2003/04 SL Benfica
2004/05 Sporting CP
2005/06 Boavista
2006/07 SL Benfica
2007/08 SL Benfica
2008/09 Sporting CP
2009/10 SL Benfica
2010/11 Sporting CP
2011/12 SL Benfica
2012/13 SL Benfica
2013/14 Sporting CP
2014/15 Sporting CP
2015/16 SL Benfica
2016/17 SL Benfica
2017/18 Sporting CP

TAÇA DE PORTUGAL:
1997/98 Miramar FC
1998/99 Instituto D. João V
1999/00 Correio da Manhã
2000/01 FJ Antunes
2001/02 FJ Antunes
2002/03 SL Benfica
2003/04 SL Olivais
2004/05 Sporting CP
2005/06 Sporting CP
2006/07 SL Benfica
2007/08 Sporting CP
2008/09 SL Benfica
2010/11 Belenenses
2011/12 SL Benfica
2012/13 Sporting CP
2013/14 AD Fundão
2014/15 SL Benfica
2015/16 Sporting CP
2016/17 SL Benfica
2017/18  Sporting CP
2018/19    Sporting CP

Hoje em dia quando olhamos para o panorama 
do futsal nacional os clubes favoritos à con-
quista dos principais títulos são, invariavel-
mente, Sporting e Benfica. Mas, nem sempre 
foi assim e, na história dos últimos 20 anos da 
modalidade, podemos ver, nos quadros abaixo 

publicados, que outros clubes fizeram parte da 
história da modalidade. Clubes como Correio da 
Manhã, Miramar FC, Freixieiro, Instituto D. João 
V, Belenenses, FJ Antunes, SL Olivais, Boavista 
e AD Fundão, constam da lista de vencedores 
das principais provas nacionais. 
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PLANTEL 2019/20*

KAIRAT

2 - Higuita 
Data de nascimento:

06/06/1986
Posição: Guarda-redes 
Nac. Cazaque

9 - Jonhn Lennon 
Data de nascimento:

12/07/1994  
Posição: Pivot  

Nac.: Brasileira

14 - Douglas Jr. 
Data de nascimento:

15/10/1988  
Posição: Fixo 

Nac.: Cazaque

3 - Gabriel  
Data de nascimento:

25/08/1997  

Posição: Pivot 

Nac.: Brasileira

10 - Yessenamanov  
Data de nascimento:

10/03/1989 
Posição: Ala 

Nac.: Cazaque

15 - Tayyebi  
Data de nascimento:

29/09/1988  
Posição: Ala 

Nac.: Iraniana

5 - Nurgozhin   
Data de nascimento:

21/05/1990 
Posição: Fixo 

Nac.: Cazaque  

11 - Diego  
Data de nascimento:

04/07/1990  
Posição: Ala 

Nac.: Brasileira 

17 - Orazov   
Data de nascimento:

17/10/1994 
Posição: Ala 

Nac.: Cazaque 

6 - Edson  
Data de nascimento:

07/05/1992  
Posição: Ala 

Nac.: Brasileira 

12 - Tursagulov  
Data de nascimento: 

16/01/1996  
Posição: Pivot 

Nac.: Cazaque  

18 - Luizinho  
Data de nascimento:

10/02/1990 
Posição: Ala 

Nac.: Brasileira

7 - Rangel  
Data de nascimento:

23/11/1990  
Posição: Fixo 

Nac.: Brasileira

13 - Dudu  
Data de nascimento:

09/05/1992  
Posição: Guarda-redes
Nac.: Brasileira

19 - Akbalikov  
Data de nascimento:

05/01/1995  
Posição: Pivot 

Nac.: Cazaque

20 - Piyaly  
Data de nascimento:

06/08/1997  
Posição: Universal 
Nac.: Cazaque 

TREINADOR: 
Kaká
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‘É COMO SE FOSSE
A LIGA DOS CAMPEÕES’

Esta vai ser a primeira participação do AFC 
Kairat no International Masters. O que espe-
ra desta competição?
Espero jogos de alta qualidade. Os clubes gos-
tam de participar neste tipo de competições. 
Claro que para o Kairat é uma honra integrar o 
grupo de clubes que vai disputar o International 
Masters, sendo também uma excelente oportu-
nidade para testarmos as nossas capacidades. 

Numa competição onde só entram campeões, 
como é que encara a edição deste ano?
O International Masters vai ser disputado por 
clubes muito fortes, é como se fosse a Liga dos 
Campeões. Conhecemos cada uma das equi-
pas, onde jogam também jogadores que já re-
presentaram o Kairat e estamos muito felizes 
por revê-los novamente.  

Este ano o International Masters realiza-se já 
numa fase adiantada da pré-temporada. Isso 
vai trazer maior competitividade ao Torneio?
Possivelmente as equipas vão estar mais bem 
preparadas. É uma boa oportunidade de iniciar-
mos com sucesso a época.

Os adversários que vão ter pela frente são já 
“velhos conhecidos”. Como define cada um 
dos opositores do Kairat?
Vamos defrontar gigantes do futsal europeu, 
que têm a sua própria escola e o seu estilo de 
jogo. Este é um começo de temporada e não 
nos estamos a preparar para os defrontar, mas 
sim a preparar a nossa época desportiva. 

Que jogadores dos adversários destaca?
Cada uma das equipas tem a sua estrela. O Inter 
Movistar tem o Gadeia e o Ricardinho, o SL Ben-
fica conta com o Fernandinho e o Robinho e o 
Sporting CP tem jogadores muito fortes, como 
são os casos do Dieguinho, Merlin e Cardinal. 

Quais são os seus objetivos para o Interna-
tional Masters?
O International Masters vai ser uma competição 
para preparar a temporada. Ao disputarmos um 
Torneio com este nível vamos perceber como 
estamos para encarar a época 2019/20. 

Este ano Portimão é a Cidade Europeia do 
Desporto. Considera ser o palco perfeito 
para receber o International Masters?
Portimão é uma cidade com muitos turistas e 
excelentes condições atmosféricas. Acho que 
é um sítio certo para receber jogos de grande 
nível. 

KAKÁ

A expectativa do treinador do AFC Kairat  
é grande, mas não poupa elogios à 
qualidade do International Masters e aos 
opositores que vai ter pela frente: “Espero 
jogos de alta qualidade. Os clubes gostam 
de participar neste tipo de competições. 
Claro que para o AFC Kairat é uma honra.”
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‘O INTERNATIONAL MASTERS
É COMO UMA FINAL FOUR  
DA CHAMPIONS’

Como se sente com a participação do Kairat no 
International Masters? Está entusiasmado?
Estou muito entusiasmo. Participar num torneio 
que vai ser disputado por quatro das melhores 
equipas europeias é muito bom para nós. É um 
torneio de início de época e é fantástico para nós 
para pormos em prática o trabalho que estamos 
a desenvolver. É bom e gratificante participarmos 
num torneio tão forte como este no início da épo-
ca. O ir a Portugal também me entusiasma, pois é 
um país do qual eu gosto muito e vou encontrar 
amigos. Estou muito contente por poder estar 
com o Kairat a mostrar a nossa qualidade ao vivo. 

Quais são os objetivos para esta competição?
O objetivo é vencer. O Kairat já mostrou a sua for-
ça. O Sporting, o Benfica e o Inter também vão 
querer vencer, porque vencer e levantar troféus é 
sempre bom, ainda para mais ante equipas com 
muita qualidade. 

Como define as equipas que vão defrontar?
São todas de alto nível. Acredito que o jogo com 
o Sporting vai ter um sabor diferente por nos ter-
mos defrontado algumas vezes e o Mundo inteiro 
viu como é o jogo. Vão ser jogos muito bem dis-
putados. Nunca defrontei o Benfica ao serviço 
do Kairat, mas já defrontei quando representava 
Os Belenenses. Acredito que vai ser bom, pois o 
Benfica tem jogadores com muita qualidade e 
tenho lá alguns amigos também. Posso dizer que 
o International Masters é como uma final four da 
UEFA Futsal Champions League. Todos vamos dar 
o máximo e quem ganha com isso é o público que 
vai assistir aos jogos ao vivo.

Portimão é a cidade ideal para receber o Inter-
national Masters?
Nunca fui a Portimão, mas sempre ouvi falar muito 
bem da cidade de praia e identifico-me muito com 
isso, pois sou do Rio de Janeiro. Praia para mim é 
sinónimo de paz. Estou certo de que Portimão é a 
cidade ideal para receber o International Masters.

Considera que este ano a competição é mais 
forte do que nos anos anteriores?
O International Masters é reconhecido por ser uma 
competição muito forte. Fico feliz por o Kairat ter 
sido convidado, pois demonstra que a organização 
contínua a apostar num torneio de alto nível. 

Esta é a melhor forma de iniciar a época 2019/20?
Sim, sem sombra de dúvida de que esta é a me-
lhor forma de iniciar a época. Vi que o Benfica e o 
Sporting já participaram em torneios e nós não. 
Portanto para nós vai ser perfeito participar num 
torneio com este gabarito e com tantas estrelas. 
As dificuldades que vamos encontrar vão deixar-
-nos mais fortes para o resto da época.

Qual a equipa favorita para vencer o Interna-
tional Masters?
São o Kairat, Benfica, Sporting e Inter. Penso que 
existe 25% de possibilidades para cada equipa 
vencer, tal como acontece numa final-four. Não 
existem favoritos, o que existe são equipas pre-
paradas para suportar qualquer adversidade e fa-
zer o melhor para vencerem o torneio.

HIGUITA

O capitão de equipa do AFC Kairat garante o 
International Masters: “É como uma final four 
da UEFA Futsal Champions League. Todos 
vamos dar o máximo e quem ganha com isso é 
o público que vai assistir aos jogos ao vivo.”
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EM 2018/19 FOI ASSIM!
A época transata do AFC Kairat correu de fei-
ção, com a conquista do campeonato nacional. 
Os comandados da Kaká terminaram a compe-
tição com 12 pontos de avanço para o segundo 
classificado e venceram ainda a Supertaça do 
Cazaquistão.

O Kairat chegou ainda à final da UEFA Futsal 
Champions League, onde encontrou o Sporting 
CP e perdeu por 2-1. Na final-four da competi-
ção a formação do Cazaquistão, equipa anfitriã 
da prova, venceu, nas meias-finais, o Barcelo-
na, por 5-2.

HISTÓRIA 

O AFC Kairat é uma das equipas de futsal mais 
poderosas da Europa e prova disso são os três 
títulos internacionais já conquistados – 2 Taças 
UEFA e uma Supertaça do Mundo.

Em 1995 foi fundado o Kairat, mas com o nome 
de Kaynur. O primeiro título – campeão nacio-
nal do Cazaquistão – só foi conquistado em 
2003/04, já depois de o clube se passar a cha-
mar Kairat. 

O AFC Kairat, fruto também dos muitos jogado-
res brasileiros que contratou para a sua equi-
pa, começou a crescer em termos nacionais e 
internacionais, tornando-se como naturalidade 
um dos clubes de futsal mais respeitados da 
Europa.

PALMARÉS

16 CAMPEONATOS DO CAZAQUISTÃO

2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 

2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 

2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 

2018/19;

4 TAÇAS EREMENKO

2014, 2016, 2017 e 2018;

14 TAÇAS DO CAZAQUISTÃO

1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2 TAÇA UEFA

2012/13 e 2014/15;
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