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PRÉMIO 
Passe Semanal para a Queima das Fitas 
2019 para cada jogador da equipa

Valor da Inscrição - 75 € por equipa
Data limite de inscrições  - 26/04/2019
Limite de 16 equipas (composta entre 7 a 10 elementos)
Lanche e água para todas as equipas
Inscrições: torneiodos@gmail.com PÚBLICO ALVO 

ORGANIZAÇÃO
PPDC II – GDES

Estudantes Universitários
inscritos numa Universidade do Porto

LUCKY LOSER
Sorteio de um passe semanal para 

a Queima das Fitas 2019 entre 
todos os participantes do Torneio 

que permaneçam até à final do 
Torneio 



COMISSÃO ORGANIZADORA

35853 Bruno Friães Dias

32660 Bruno Miguel Pinto Fonseca

35679 Dominika Fabsova

35485 Filipe Manuel da Silva Couto

35133 Gonçalo da Silva Faria

35655 Guilherme dos Santos Porangaba

35373 João Fernando Alves da Silva

34536 João Filipe Alves Magalhães

35696 João Francisco Bota Mendes de Almeida

35059 Luana Rita Ribeiro Batista

35148 Mafalda Sofia Fonseca dos Santos

35259 Maria Paula Sousa da Costa Pessoa

35579 Miguel Teixeira Carneiro

35943 Monika Dorota Wludarczyk

35325 Nuno Sousa Campos

35337 Pedro Vito Rodrigues

35547 Pedro Xavier Leal Mota Correia

35351 Rafaël Rodrigues de Jesus

34401 Rui Miguel Ferreira Bessa

35588 Tiago João da Silva Fonseca



Prof. Doutor Domingos 
Oliveira Silva
Ph.D. Southampton University 
United Kingdom

MENSAGEM DO REITOR DO ISMAI

Neste período de democratização do ensino superior que 

se manifesta por todo o mundo, inspirados pelos sistemas 

de ensino e influenciados por modelos universitários segui-

dos nas políticas educativas adotadas, há várias décadas, 

em países, principalmente anglo-saxónicos, em Portugal e 

noutros países europeus, ou de outros continentes, está-se 

a enveredar pela criação de estruturas que facilitem a prática 

desportiva, proporcionando o desenvolvimento harmonioso, 

físico, psíquico e social dos estudantes. Os responsáveis pe-

las Instituições ou unidades orgânicas tomam iniciativas es-

tratégicas normalmente identificadas com as preocupações 

da comunidade, relacionadas com a manutenção da saúde, 

lazer, recreio e bem-estar, proporcionando um estado físico 

e psicológico, potenciadores de disponibilidade para o estu-

do e otimização do sucesso escolar.

Imbuídos desse espírito e desta cultura do desporto, asso-

ciada ao ensino/aprendizagem a nível universitário, com o 

privilégio de excelentes instalações disponíveis, é louvável 

mais esta iniciativa no ISMAI, altamente valorizada pela com-

petição em futebol entre instituições que se respeitam, in-

dependentemente dos resultados. Além de louvável, é uma 

iniciativa de convívio salutar que culminará, certamente, com 

o sucesso ao nível dos mais profundos desejos dos seus 

promotores.  



MENSAGEM DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO

No contexto da Unidade Curricular Princípios e Práticas 

Desportos Coletivos II, os estudantes do 1º ano do curso de 

Gestão do Desporto (1º ciclo) assumem a organização deste 

evento desportivo – agora na 3ª edição.

O sucesso da aprendizagem tem forte relação com a dispo-

nibilidade e compromisso que o estudante assume peran-

te o processo de ensino-aprendizagem. Estando o projeto 

educativo do ISMAI centrado na qualidade e na inovação, 

este evento promove e torna mais visível o trabalho desen-

volvido em contexto da sala de aula. É através deste envol-

vimento ativo – de estudantes e professores - que obtemos 

os resultados pretendidos ao nível da aquisição de conhe-

cimentos e competências. 

Estamos perante um modelo de ensino marcado por expe-

riências o mais próximas do contexto real, baseada numa 

perspetiva centrada no desenvolvimento das capacidades 

dos estudantes, a nível da conceção, inovação e análise 

crítica.

Para além de promover a prática desportiva, este Torneio 

estimula a relação entre a teoria e a prática, onde os es-

tudantes envolvidos na sua organização irão adquirir com-

petências, experiências e vivências no papel de gestor do 

desportivo.

Destaco ainda que, este será apenas um momento entre 

muitos outros, ao longo dos três anos de formação acadé-

mica no curso de Gestão do Desporto. O processo forma-

tivo dos nossos estudantes ficará seguramente marcado 

pelo desenvolvimento humano e de aquisição de saberes 

profissionais e pessoais!

Felicito a comissão organizadora por este evento, que será 

certamente um sucesso!

Boa sorte aos atletas!

Elisa Marques

Diretora do Departamento 

de Ciências da Educação 

Física e Desporto



O Torneio de Futebol de 7 Doutor Domingos Oliveira já existia quando 

fui designado Coordenador dos Cursos de Gestão do Desporto.

Por amabilidade do seu impulsionador, fui convidado a participar no 

ano 2018, proferindo umas breves palavras à turma base da organiza-

ção e a assistir ao dia de prova. Achei fantástico, as dinâmicas criadas e 

proporcionadas eram excelentes e o sentido de responsabilidade dos 

organizadores saíram claramente aumentados.

Por essa razão afirmei, já o ano passado, que iria integrar no programa 

do novo curso em remodelação, a matriz que norteava esta organi-

zação. Estão propostas duas novas Unidades Curriculares designadas 

como Laboratório de Gestão do Desporto, completamente inspiradas 

por ter percebido que seria possível fazê-lo.

Alunos envolvidos que aprendem a gerir, gerindo a coisa do Desporto.

É com muito agrado que dirijo estas palavras aos nossos potenciais 

patrocinadores e parceiros, incentivando-os a não deixar de participar 

no apoio a esta iniciativa 2019, na garantia de que estão a contribuir 

concretamente para a formação da geração do futuro no Desporto.

Obrigado a todos

Pedro G. Carvalho

Coordenador dos Cursos 

(1.º e 2.º ciclo) de Gestão do 

Desporto

MENSAGEM DO COORDENADOR DOS CURSOS

“É com muito prazer e orgulho que vos damos as boas vindas ao III 

Torneio de Futebol de 7 Doutor Domingos Oliveira Silva.

Como sabem, esta organização faz parte integrante da disciplina de 

PPDC II do curso de Gestão do Desporto, por isso devem reparar que 

todo o trabalho foi desenvolvido pelos alunos do 1º ano, que ainda há 

poucos meses faziam a sua entrada no ensino universitário. Esta qua-

lidade de trabalho deve-se à máxima desta casa “bonum studium, op-

timus labor”, que marca o ritmo de trabalho do presente para o futuro 

dos nossos alunos.

Dedicamos o nosso tempo e trabalho para vos prestar um dia diferen-

te, um dia de excelente convívio académico com base no desporto. É 

nosso intuito que vivenciem uma experiência agradável, independente-

mente do desfecho desportivo, por isso… disfrutem e apreciem.

Como já digo há alguns anos: “Para os excecionalmente bons, há sem-

pre lugar.”, por isso sempre que quiserem voltem, que cá estaremos 

para vos receber.

Um abraço a todos e permitam-me que me despeça com um voto de 

agradecimento aos alunos envolvidos nesta e em todas as organiza-

ções anteriores que ajudaram a desenvolver este evento até ao que 

é hoje.

Nuno Teixeira 

Professor (PPDC II) 

responsável pelo II Torneio 

Dr. Domingos Oliveira Silva

MENSAGEM DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO



O Desporto é muito mais do que um jogo ou uma 

modalidade. Federações Desportivas, Clubes e 

atletas, empresas de retalho especializado, pa-

trocinadores e adeptos, ginásios e muitos outros 

representam uma indústria em crescimento. As-

sim, esta licenciatura pretende formar profissio-

nais capazes de planear, gerir, controlar projetos, 

eventos e organizações no âmbito da indústria do 

desporto, identificar prioridades estratégicas nos 

contextos desportivos em que operam, reformular 

processos de gestão em função de contextos di-

versos em que o fenómeno desportivo se desen-

volve, cooperar no desenvolvimento de projetos 

de gestão de eventos, construção e gestão de 

instalações desportivas.

Saídas Profissionais

As competências adquiridas permitem o enqua-

dramento do licenciado em diferentes organiza-

ções e níveis de intervenção no âmbito do Des-

porto, nomeadamente: no Setor Público (Diretor 

Geral, Assistente de Direção, Consultor, Técnico 

Superior, Gestor de Instalações e/ou Eventos 

Desportivos, Gestor de Projetos, entre outras); 

Setor Privado não Lucrativo (Diretor Desportivo, 

Secretário Técnico, Gestor de Marketing, entre 

outras) e Setor Privado Lucrativo (Gestor de So-

ciedades Desportivas, Gestor de Produto, Gestor 

Comercial, entre outras).

Internacionalização

Os estudantes podem candidatar-se a períodos 

de mobilidade para estudos em cerca de 150 

instituições de mais 30 países e ainda realizar 

estágios internacionais com possibilidades de 

apoio financeiro.

Aspetos Diferenciadores

A formação na licenciatura beneficia de um con-

texto enriquecedor, favorecido pela diversidade 

de cursos em funcionamento, pela transversalida-

de no sistema desportivo, com notável protago-

nismo dos diplomados no ISMAI, a nível regional 

e nacional.

GESTÃO DO DESPORTO

COORDENAÇÃO

Doutor Pedro Guedes de Carvalho

pgc@ismai.pt

PROVAS DE INGRESSO

Economia (04);

ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(17);

ou Português (18).

PUBLICAÇÃO EM D.R

Aviso Nº 2558/2011, (2ª série), 

Nº 16, de 24/01/2011,

complementada pela

Declaração de Retificação

N:718/2017, (2ª série), 

N:202, da 19/10/2017

Há docentes deste curso integrados em Unidades de 

Investigação, classificados com “Very Good“ (CIDESD) 

e “Good” (NECE) com avaliação internacional no âmbito 

da FCT.

CURSO



08:15 Abertura do Torneio

                     Jogos do Torneio de Futebol de 7

08:30 A1 - A2 Campo do ISMAI B1 - B2 Campo do IPMAIA 

08:50 A3 - A4 Campo do ISMAI B3 - B4 Campo do IPMAIA

09:10 C1 - C2 Campo do ISMAI D1 - D2 Campo do IPMAIA

09:30 C3 - C4 Campo do ISMAI D3 - D4 Campo do IPMAIA

09:50 A1 - A3 Campo do ISMAI B1 - B3 Campo do IPMAIA

10:10 A2 - A4 Campo do ISMAI B2 - B4 Campo do IPMAIA

10:30 C1 - C2 Campo do ISMAI D1 - D3 Campo do IPMAIA

10:50 C2 - C4 Campo do ISMAI D2 - D4 Campo do IPMAIA

11:10 A1 - A4 Campo do ISMAI B1 - B4 Campo do IPMAIA

11:30 A2 - A3 Campo do ISMAI B2 - B3 Campo do IPMAIA

11:50

12:10

C1 - C4 Campo do ISMAI

C2 - C3 Campo do ISMAI

D1 - D4 Campo do IPMAIA

D2 - D3 Campo do IPMAIA

12:30 Pausa para almoço

14:00

Quartos Final

a) 1° Classificado grupo A - 2° classificado grupo B | Campo do ISMAI

b) 1° Classificado grupo C - 2° classificado grupo D | Campo do IPMAIA

14:30 c) 1° Classificado grupo B - 2° classificado grupo A | Campo do ISMAI

d) 1° Classificado grupo D - 2° classificado grupo C | Campo do IPMAIA

15:00

15:30

Meias Finais

1) Vencedor do Jogo a) - Vencedor do Jogo b) | Campo do ISMAI

2) Vencedor do Jogo c) - Vencedor do Jogo d) | Campo do ISMAI

16:00

3° e 4° Lugar 

Derrotado do Jogo 1) - Derrotado do Jogo 2) | Campo do ISMAI

16:30

Final 

Vencedor do Jogo 1) - Vencedor do Jogo 2) | Campo do ISMAI

17:15 Entrega de Prémios 

III TORNEIO DE FUTEBOL DE 7 
29.04.2019

PROGRAMA



PATROCINADORES

Minimercado 
Faria
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