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APRESENTAÇÃO 
 
No seguimento do reconhecido sucesso obtido na organização das quatro 
anteriores edições da Liga Cabo Verde Airlines TACV e com o mesmo objetivo 
específico de continuar a criar uma prova diferenciada no seio do futebol 
Veterano, nomeadamente o de unir e promover numa única Liga a vertente de 
uma competição regular à vertente lúdica e de convívio que tanto caracteriza 
essa forma de estar no futebol Veterano  no nosso país, vimos por este meio 
apresentar a V Edição da Liga Cabo Verde Airlines TACV - Época 2017/2018. 
 
Trata-se de uma competição futebolística direccionada exclusivamente a 
equipas com jogadores com 35 ou mais anos de idade, podendo contudo, ser 
utilizados até 03 (três) atletas entre os 30 e 35 anos nos respectivos jogos. 
Pretendemos que esta Liga eleve ainda mais a qualidade e imagem das nossas 
equipas, dos nossos parceiros e sobretudo dos nossos eventos desportivos. 
 
 

ARTº. 01:  OBJECTIVOS 
 
Neste projecto, à semelhança de todos os que abraçamos, a Sideline Events 
mantém intactos e inalterados, todos os objectivos a que nos propusemos e 
que cumprimos no decorrer das nossas Ligas de Futebol (7 e 11), ou seja: 
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  * Promover o desporto e fair play como estilo  
     de vida saudável 
 

  * Fomentar um evento competitivo, dinâmico  
     e divertido 
 

  * Proporcionar momentos de lazer e qualidade   
     desportiva 
 

  * Promover e incentivar desportivismo  
     e amizade  entre as  equipas  
     representadas no evento. 
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ARTº. 02:  ORGANIZAÇÃO E NORMAS 
 
O presente documento contém as disposições normativas que regerão a “Liga 
Cabo Verde Airlines TACV” organizada e promovida pela Sideline Events 
Unipessoal, Lda e respetivos parceiros.  
 
Vigorarão as disposições contidas neste regulamento e as regras oficiais da 
respectiva modalidade (futebol 11), sendo os casos omissos resolvidos pela 
organização.  
 
O regulamento parte do princípio de que todos os participantes são 
conhecedores do mesmo e das regras oficiais de futebol e, que, uma vez 
inscritos aceitam e acatam todas as disposições contidas no mesmo. 
 

 
 
ARTº. 03:  ORGÂNICA E CALENDARIZAÇÃO 

A “Liga Cabo Verde Airlines TACV” integrada na 
época desportiva de Futebol a cargo da 
Sideline Events terá a seguinte orgânica e 
calendarização: 
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ARTº. 04:  FASES DO EVENTO 
 

 I FASE:    Campeonato  a  uma volta,  composto por 13 equipas 
  
 As equipas, nesta fase, disputarão 12 jogos cada. 
  
 Nesta fase apura-se os 5 primeiros classificados para uma 

série A de decisão de campeão e os 8 últimos para uma 
Série B, de decisão de manutenção. 

 
 II FASE:   Série A: 
 Campeonato  a  duas voltas, composto por 5 equipas. 
 As equipas, nesta fase, disputarão 8 jogos cada. 
II FASE:   Série B: 
 Campeonato  a  uma volta, composto por 8 equipas. 
 As equipas, nesta fase, disputarão 7 jogos cada. 
 
III FASE: Footugal Cup - Evento Internacional autónomo a realizar no 

Algarve de acordo com o número de equipas inscritas. Trata-
se de um evento de “charme”, alternativo e que servirá para 
as equipas relaxarem em ambiente de festa no final de cada 
época desportiva. Terá uma duração de dois dias (fim-de-
semana). 
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ARTº. 05:  CALENDARIZAÇÃO 
 
I e II FASE:      Outubro de 2017 a Maio de 2018 
III FASE:    Junho de 2018 

 
ARTº. 06:  LOCAIS DOS JOGOS 

 
1) Locais 
 
Todos os jogos serão realizados em campos sintéticos de futebol 11 sediados 
exclusivamente no Distrito de Lisboa e eventualmente noutros locais 
próximos em caso de indisponibilidade dos campos previstos para a 
realização dos jogos.  

Os jogos das Fase Final que ditará o vencedor da Liga Cabo Verde Airlines 
TACV , sempre que um quadro competitivo assim determinar,  será disputado 
em recintos desportivos sintéticos ou eventualmente de relvado natural, 
devendo as equipas, nesses casos específicos, tomar as devidas precauções 
quanto à utilização de calçado apropriado para este tipo de piso. 

Será da responsabilidade da Sideline 
determinar e indicar semanalmente os 
respetivos campos de jogo às equipas.  
 
Não será permitido às equipas solicitar 
e/ou indicar campos de jogo alternativos 
aos contratados pela organização a não 
ser que, pontualmente, por iniciativa 
desta, seja acordado entre as partes. 
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A Jornada será realizada entre quarta a 
domingo, podendo ser iniciado os jogos dentro 
dos seguintes horários: 
 
Quarta a Sexta – Entre as 21h00 e as 22h30 
 
Sábado – Entre as 09h00 e as 22h30 
 
Domingo – Entre as 09h00 e as 12h00 e entre 
as 14h30 e as 20h00. 

ARTº. 08:  ADIAMENTO DE JOGOS 
 
Será concedido a cada equipa 01 (um) 
pedido de adiamento sem necessidade 
de consulta ou consentimento da equipa 
adversária desde que essa equipa não 
tenha sofrido um pedido adiamento 
anterior e que o mesmo seja comunicado 
à Sideline Events com o mínimo de 5 dias 
de antecedência.  

A equipa que joga em casa pode alterar o dia e a hora do jogo desde  
que na mesma jornada, com 6 dias de antecedência e devidamente 

justificado, sem que haja necessidade de consultar a equipa adversária. 
 

ARTº. 07:  HORÁRIO E CALENDÁRIO DOS JOGOS  
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O reagendamento de jogos, em casa, das equipas 
que não apresentam campo apenas serão validos 
pela organização nos casos em que, após a 
comunicação (no prazo anteriormente indicado), a 
Sideline seja capaz de realocar, sem custos 
adicionais, o jogo para o mesmo campo ou um outro 
alternativo. 

Nestes casos a Sideline apenas comunicará à equipa visada no pedido que o 
jogo irá ser adiado para data e hora a combinar entre as partes. Caso o pedido 
seja formulado fora do período dos 5 dias ou a equipa consultado já tenha sido 
alvo de um adiamento anterior, caberá à equipa adversária aceitar ou não o 
adiamento.  
  
Estes tipos de pedido requerem sempre a intervenção e mediação da Sideline 
Events que terá a responsabilidade agendar uma nova data e hora para o jogo 
adiado em articulação com as equipas envolvidas conforme possuam campo 
próprio ou não.  
  
Não será considerado um “adiamento” o simples reagendamento, promovido 
por mútuo acordo entre as equipas, de um jogo desde que a nova data e hora 
acordada para a realização do referido jogo ocorra antes do início da jornada 
seguinte. Também neste caso, a equipa consultada não está obrigada a aceitar 
o reagendamento do jogo.  
 

A não aceitação de um pedido de reagendamento, tendo a equipa que efectua 
o pedido já esgotado o seu pedido de adiamento num momento anterior, será 
então obrigada a comparecer ao jogo na data e hora inicialmente previsto no 
calendário sob pena de lhe ser aplicado a sanção previsto neste regulamento 
ou seja derrota por falta de comparência (5-0). 
  
Estes reagendamentos poderão ocorrer sem consulta prévia da Sideline Events, 
devendo apenas a nova data e hora do jogo combinada entre ambos ser 
comunicado á organização 5 dias antes do inicio da partida para efeitos de 
nomeação de equipas de arbitragem, delegados e outros aspectos logísticos. 



Época 2017/2018 08 

ARTº. 09:  INSCRIÇÕES 
 
 
a) Período de Inscrição: 

 
As equipas deverão proceder à sua inscrição no período compreendido 
entre 15 de Julho a 15 de Agosto de 2017. Findo esse período, será 
definido   o  nº  de   equipas   a   integrar   cada   série   (máximo  de  11) e 

 

 
b) Inscrição das Equipas: 
 
As inscrições são da competência e da inteira responsabilidade das 
equipas. Deverão ser realizadas  através  do correto preenchimento de um 

Calendário de jogos consoante o número de 
equipas inscritas. O sorteio, em data a 
determinar, será realizado na presença dos 
responsáveis das equipas para definir a 
constituição de cada série. A inscrição 
pressupõe a efetivação do pagamento do 
valor de inscrição. 

formulário próprio, fornecido pela 
organização e disponibilizado na 
página do evento, devendo o mesmo 
ser devolvido dentro dos prazos 
estabelecidos. 
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c) Inscrição de Atletas: 
 

As equipas poderão inscrever atletas no período compreendido entre 15 de Agosto 
e 15 de Setembro de 2017 até a um número máximo de 40 praticantes inscritos 
por equipa. Não é aceite a Inscrição de Atletas Federados na Federação Portuguesa 
de Futebol ou de qualquer outra Federação Internacional da mesma modalidade. 
Não serão aceites inscrições de  atletas a partir das  ultimas 03 (três) jornadas. 
 
As inscrições posteriores à data de inscrição terão que ser feitas até 72h antes de 
cada jogo. 
 
Cada atleta poderá atuar somente por apenas uma equipa da Liga Cabo Verde 
Airlines TACV. Caso se inscreva ou jogue em mais que uma, sem solicitar a 
respetiva transferência e autorização da organização, será automaticamente 
excluído da competição, sendo sancionadas disciplinarmente as equipas 
envolvidas.  Cada atleta poderá solicitar apenas uma transferência por época. 
 
Os atletas inscritos em mais que uma Liga Sideline na modalidade de Futebol 11, 
poderão apenas  atuar e jogar  em uma  Liga ou prova Sideline (incluindo a Taça da 
Liga) por jornada (entenda-se por jornada os jogos realizados entre 4ª feira e 
domingo da mesma semana), sendo  sancionadas disciplinarmente  as equipas que 
utilizarem indevidamente esses atletas. 
 
As equipas poderão inscrever o máximo de 05 (cinco) elementos  por equipa 
técnica, incluído treinadores, fisioterapeutas e delegado ao jogo, sendo este o 
interlocutor junto da organização. Compete estes elementos, zelar pelo 
comportamento, disciplina e desportivismo de sua equipa, dando sempre um bom 
exemplo de conduta, respeitando as normas e regras em vigor, os árbitros, os 
adversários, a organização e seus colaboradores directos presentes nos jogos. 

 
d) Documentos a Apresentar: 
 

No acto da inscrição dos atletas deverão ser apresentados  
obrigatoriamente:  

* Ficha de inscrição individual devidamente preenchida; 
* Fotocopia ou digitalização do Bilhete de Identidade; 
* Fotografia tipo passe a cores em papel ou em  suporte electrónico 
* Apresentação de Apólice de Seguros de Acidentes Pessoais, que  
   cubra a prática desportiva, do(s)  atleta(s). 
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ARTº. 10:  CUSTOS DE INSCRIÇÃO 
 
Valor por equipa com Campo: 1.600 € + IVA 
Valor por equipa sem Campo: 2.250 € + IVA 
 
Seguro Desportivo: valor individual por atleta 
 
 

a) Pagamentos: 
 
Os pagamentos poderão excecionalmente ser efetuados em 2 tranches, 
sendo a primeira no ato de inscrição da equipe e corresponde a 50% do 
valor total e a segunda tranche até ao dia 30 de Dezembro de 2017 
inclusivé sendo que findo este prazo as equipes em falta ficarão suspensas 
da competição, sendo-lhes atribuído a pena de derrota por falta de 
comparência e até ao limite de 2 jogos.  
Após este prazo as equipes serão automaticamente excluídas do Torneio, 
procedendo-se nesta data (final de Dezembro) á restruturação do 
calendário para os ajustes necessários. 
 

b) Equipas desclassificadas: 
 
As equipas que forem desclassificadas por  
não cumprimento do pagamento total da  
taxa de inscrição, será atribuído derrota por  
3 x 0 em todos os jogos seguintes e retira-se  
todos os pontos efectuados por esta até à  
jornada respectiva, atribuindo-se vitoria a  
todos os adversários por 3 x 0, não sendo  
devolvido o valor liquidado até ao momento. 



Época 2017/2018 11 

ARTº 11:  PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO 
 
As equipas poderão inscrever na ficha de jogo até 18 elementos. Essa ficha 
deverá ser entregue ao Delegado da Sideline até 20 minutos antes da partida.  
Apenas poderão ser admitidos ao recinto de jogo elementos que constem na 
Ficha de Jogo devidamente inscritos na época desportiva em curso. 
 
 

ARTº. 12:  DURAÇÃO DOS JOGOS 
 
a) Duração dos jogos: Terão a duração de 70 minutos (35 minutos cada parte) 
com 10 min de intervalo 
 
b) Nº de substituições: Serão permitidas 7 (sete) substituições durante o 
decorrer da partida. Contudo, na 2ª parte será apenas permitido 02 (duas) 
paragens para se proceder a substituições, sendo que o pedido de 01 (um) 
minuto de desconto permitido às equipas, é considerado como uma das 
paragens. 
 
Para que o jogo possa ser iniciado, é necessário que ambas as equipas se 
apresentem no campo com um mínimo de 08 (oito) jogadores, incluindo 
guarda-redes e capitão de equipa. O jogo inicia-se à hora marcada no 
calendário de jogos.  

c) Atrasos:  
Um atraso no início do jogo superior a 20 minutos, provocado pela ausência 
de uma das equipas, originará automaticamente uma falta de comparência 
da equipa faltosa, sendo sancionada disciplinarmente. 
 
Contudo, desde que exista acordo entre as partes ( incluindo as equipas de 
arbitragem), esse período de espera poderá ser alargado para permitir a 
realização do jogo. O tempo de aquecimento é anterior à hora marcada. 
Caso esteja um jogo a decorrer durante o período de aquecimento, este 
deverá ser conduzido num espaço circundante. 
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d) Paragens de jogo: 
 
No decorrer do jogo, cada equipa poderá solicitar uma paragem única de um 
minuto para os efeitos que considerar necessários, mas estão obrigadas a 
operar, no decorrer dessa paragem, obrigatoriamente pelo menos uma 
substituição de jogador, sendo esta paragem considerada uma das duas 
permitidas no decorrer da 2ª parte para efetuar substituições 
Caso uma não disponha de suplentes, na altura em que pretendam solicitar a 
paragem de tempo, só o poderá fazer nos casos em que tenha apenas 11 
jogadores inscritos na Ficha de Jogo entregue ao respetivo Delegado antes do 
início da partida. 
 

ARTº. 13:  IDENTIFICAÇÃO 
 
 Será obrigatório, a todos atletas, elementos da equipa técnica e dirigentes 
das respectivas equipas o uso da Ficha de Plantel da Liga Cabo Verde 
Airlines TACV que terá obrigatoriamente de ser apresentando ao delegado 
de jogo devidamente preenchida. 
 
Em caso de novos atletas inscritos e que não constem, por esse motivo, na 
Ficha de Plantel, estes terão de apresentar o documento original de 
identificação em sua substituição 
 
É OBRIGATÓRIO o uso de caneleiras a todos os jogadores, assim como a identificação dos 
demais elementos através do uso de braçadeiras (Treinador, Massagista e Delegado). 

 

ARTº. 14:  SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 
Nas Fases disputadas em séries, a classificação será estabelecida por pontos, 
de acordo com a seguinte tabela:  
 
Vitória -   3 pts;   Empate - 1 pt;  Derrota - 0 pts. 
 
As derrotas por inferioridade numérica, por falta de comparência ou por 
indisciplina, serão agravadas pelos seguintes resultados: 
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a) Por falta de comparência e indisciplina: 

Nos casos de falta de comparência, será atribuída à equipa faltosa uma 
derrota por 5-0. Em caso de interrupção por indisciplina aplica-se a mesma 
regra da inferioridade numérica na altura da interrupção de jogo. 
 
16º - FALTAS DE COMPARÊNCIA 
 
As equipas que fizerem mais de 3 faltas de comparência serão 
desclassificadas da competição, sendo atribuído derrota por 3 x 0 em 
todos os jogos seguintes e retira-se todos os pontos efectuados por esta até 
à jornada respectiva, atribuindo-se vitoria a todos os adversários por 3 x 
0, não sendo devolvido o valor liquidado até ao momento. 
 
a) Competições no sistema de eliminação  e ordenamento classificativo: 
 

Por inferioridade numérica será atribuída à equipa em inferioridade uma derrota 
por 3-0 se na altura da interrupção a diferença entre golos marcados e sofridos 
for inferior a 03 golos. Nos casos em que essa diferença seja superior a 03 golos, 
será homologado o resultado em vigor na altura da interrupção. 

Nos jogos em que haja necessidade de encontrar 
um vencedor (sistema eliminatório), em caso de 
empate e no fim do tempo regulamentar, 
proceder-se-á do seguinte modo: Execução de 
pontapés a partir da marca de grande penalidade 
até se encontrar um vencedor, sendo aplicadas as 
regras estabelecidas internacionalmente.  
 
Nas Fases de ordenamento classificativo,  
registando-se um empate entre duas ou mais 
equipas, a classificação será ordenada recorrendo 
aos seguintes critérios de desempate: 

Os pontos obtidos na Fase I passam a metade para a Fase II 
arredondado para cima. 
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A acumulação de dois cartões amarelos no mesmo jogo não 
será contabilizada para este efeito, em virtude do mesmo 
ser penalizado automaticamente. 

Após o cumprimento do castigo de um jogo pela 
acumulação de 5 cartões amarelos o jogador inicia uma  
nova  contabilização  de  cartões  amarelos. 

Os castigos aplicados são transversais a todas as provas da 
Sideline na Modalidade de Futebol 11 ficando os atletas 
envolvidos automaticamente impedidos de jogarem em 
qualquer prova nas jornadas seguintes equivalente ao 
castigo/ suspensão sofrida.  

 *  Pelo maior número de pontos ganhos nos jogos entre si 
 *  Pela  diferença de  golos marcados e  sofridos  nos jogos entre si 
 *  Pela diferença de golos marcados e sofridos no geral 
 *  Menor pontuação disciplinar obtido pela equipa durante a época 

ARTº. 16:  DISCIPLINA INDIVIDUAL 
 
Aplicações Disciplinares Directas (Suspensões):  
 

Em termos disciplinares a Sideline define os seguintes pressupostos: 
 

Cartão Vermelho - Suspensão Automática e Análise pela 
Organização da sanção a aplicar de acordo com o relatório 
de jogo 
 

Cartão Vermelho (acumulação de amarelos) - Suspensão 
automática e analise de  sanção a aplicar 
 

Cartões Amarelos - O Jogador será automaticamente  
suspenso por 1 jogo sempre que acumular 05  cartões 
amarelos em jornadas diferenciadas. 
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ARTº. 17:  DISCIPLINA COLECTIVA 
 
As equipas que no decorrer da competição demonstrarem comportamentos 
anti desportivos continuados, violentos, impróprios ou em constante violação 
do presente regulamento e objectivos propostos e traçados para este tipo de 
prova sofrerão uma das seguintes penalizações: 
 

Passo I -   Advertência verbal e escrita simples 
Passo II -  Advertência escrita com aplicação de  sanção 
Passo III - Suspensão imediata com sanção ou irradiação da competição 
                  sem  direito a qualquer tipo de reembolso. 

Não será tolerado aos atletas ou equipas qualquer ato ou atitude racista, 
desacato, agressões verbais ou físicas, que venha afetar o brilho, normal 
funcionamento ou bom nome das equipas ou Organização. Tais atos ou 
atitudes sofrerão uma das seguintes penalizações (atletas e equipas): 

• Advertência verbal e escrita  simples 
 

• Advertência escrita com  aplicação de sanção 
 

• Suspensão ou irradiação da competição 

Contudo, os atletas e equipas participantes poderão interpor recurso 
aos castigos aplicados por escrito, devidamente fundamentado, ao 
cuidado da organização que após análise dos factos e ouvidas a 
partes envolvidas confirmará ou atenuará o respectivo castigo no 
prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após a data recepção do recurso.  
 
Os recursos só serão aceites quando assinados e carimbados  
pelas respetivas Direções. 
 
Artigo Único: 
 
As decisões da organização serão irrevogáveis, não cabendo  
recurso a nenhum outro órgão Desportivo. 
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ARTº: 18:  EQUIPAMENTOS 
 
As equipas deverão apresentar-se em campo com equipamento 
uniformizado ostentando nas costas das camisolas o número bem visível.  
 
Em caso de equipas apresentarem equipamentos muito similares ou 
confundíveis, será a equipa na qualidade de visitada a ter de proceder à 
mudança do mesmo.  
 
Em alternativa poderão utilizar coletes diferenciadores por cima dos 
respectivos equipamentos. Os jogadores devem manter o mesmo número 
durante todo o torneio. É expressamente proibida a utilização de botas com 
pitons de alumínio. 
 

 
ARTº. 19:  DELEGADOS E ÁRBITROS 
 
a) Delegados 
 
Estará presente em todos os jogos da Liga Cabo Verde Airlines TACV um 
Delegado Oficial nomeado e designado pela Sideline para a representar nos 
locais dos jogos e que terá as seguintes funções e responsabilidades: 
 

     * Representar a Sideline 

     * Recepção às equipas participantes 

     * Verificação dos documentos de jogo. 

     * Apoio logístico às equipas e ao jogo 

     * Mediar e solucionar situações de conflito 

     * Validação do relatório de jogo 
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b) Árbitros 

 
As equipas de arbitragem serão compostas por 3 (três) elementos de acordo 
com as regras da modalidade.  As nomeações das equipas de arbitragem 
estarão a cargo da Sideline.  
 
Na eventualidade da não comparência, por motivos de força maior, ou de um 
atraso superior a 20 minutos da equipa da arbitragem, as equipas poderão 
optar pela não realização do jogo ou em alternativa nomear  uma equipa de 
substituição em estreita colaboração com Delegado ao Jogo e com total 
acordo das equipas envolvidas, sendo o resultado validado no final do jogo 
com as assinaturas dos responsáveis das equipas. 
 
 

ARTº. 20:  PRÉMIOS 
 
A Sideline atribuirá nesta competição os seguintes prémios colectivos e  
individuais por respectiva Liga: 

Prémios Colectivos  
Troféu de 1º e 2º  + Medalhas 
Troféu de 3º  e 4º Classificado  
Troféus  de Participação  
Troféu de Disciplina 
Troféu de Fair-Play 
 

Prémios Individuais  
Troféu de Melhor Marcador – Viagem TACV 
Troféu de Melhor Jogador 
Troféu de Melhor Guarda-redes  

Nota:    Os prémios individuais referentes à Fase Final do evento serão definidos  
               através  das nomeações efetuadas por um júri a  definir pela Sideline. 
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ARTº. 21:  ÉTICA E ESPIRITO DESPORTIVO 
 
A prática desportiva levada a cabo no âmbito da Liga TACV, deve ser 
desenvolvido com observância dos princípios da ética desportiva, da verdade 
desportiva e da formação integral dos participantes. Encontram-se vinculados 
a tais princípios os praticantes e todos aqueles que, pelo exercício de funções 
directivas, técnicas ou outras, intervêm nas provas organizadas pela Sideline. 

 
 
ARTº. 22:  O NOSSO COMPROMISSO 

 
Sabemos que na elaboração do presente Regulamento muito terá ficado por 
dizer e desenvolver, mas no essencial pensamos que conseguimos 
desenvolver os pontos de maior importância, bem como das formas de 
prestar um serviço com qualidade e isenção de forma que as equipas, 
empresas ou clubes retirem da prova a maior rentabilidade possível, seja no 
plano desportivo, seja social ou financeiro.  
 
Para terminar, convidamos todos destinatários do presente Regulamento a 
proceder à inscrição ou pré-inscrição da respetivas equipas quanto antes, 
uma vez que iremos limitar o nº de inscrições  de modo a manter o padrões 
de qualidade e excelência por nós assumidos. 
 
Tudo faremos para honrar e defender o bom nome das nossas 
 equipas,  parceiros  e  patrocinadores. Este é e será sempre  o 
 nosso compromisso.  

Saudações desportivas 
 Vitor Alves 

(CEO - Sideline Events) 

As decisões da Direcção da Sideline Events  
serão  irrevogáveis, não cabendo  recurso   
a  nenhum  outro   órgão   desportivo. 
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Praceta Augusto Castilho, 10 A 
(junto ao Metro | near to the Subway Station) 
2675-483 Odivelas PORTUGAL 
www.ligamasters35.com 
 
00351 219.337.842 

VITOR ALVES  
CEO 
+ 351 966.633.553 
vitor.alves@sideline-events.pt 
 
NUNO LOPES 
Coordenador 
+ 351 964.871.674 
ligas.sideline@gmail.com 
 
RAFAEL SOUSA 
Secretário Técnico 
+ 351 914.031.769 
geral@sideline-events.pt 
 
 
 
 
 
 
 


