
Município de Oliveira do Hospital

CONVITE 

“Torneio Futebol7 – Inter-Freguesias” 2022

No seguimento da aposta no “Desporto para Todos” assumida pelo Município de Oliveira do Hospital,
é proposta a realização de mais uma edição do TORNEIO INTER-FREGUESIAS – FUTEBOL 7.

A iniciativa é organizada pelo Município de Oliveira do Hospital, em parceria com a Associação de
Futebol de Coimbra e com o apoio e envolvimento dos Clubes de Futebol Federado do Concelho de Oliveira do
Hospital e algumas Associações Juvenis.

De  modo  a  preparar  atempadamente  o  referido  Torneio  torna-se  necessário  aferir  o  número  de
equipas interessadas em participar na edição de 2022 pelo que, vimos por este meio convidar a V. prestigiada
Freguesia a participar no “ VI Torneio Futebol de 7 INTER-FREGUESIAS”,  com o inicio previsto para o mês de
junho de 2022 

Gostaríamos de chamar a vossa atenção para algumas particularidades do Torneio:

 O “VI Torneio Futebol de 7 INTER-FREGUESIAS” é uma prova desportiva na modalidade de Futebol 7,
rege-se  pelas  regras  oficiais  de  Futebol  7  da  Federação  Portuguesa  de  Futebol  e  pelas  Normas
orientadoras do torneio.

 O “VI  Torneio  Inter-Freguesias  de  Futebol  de  Sete,  concelho  de  Oliveira  do  Hospital”  destina-se  a
equipas representativas de todas as Freguesias do concelho de Oliveira do Hospital (uma equipa por
Freguesia/ União de Freguesias)

Local dos jogos: 
Os jogos decorrerão no Estádio Municipal de Oliveira do Hospital, no Estádio de Santo António em

Nogueira do Cravo e no Complexo Desportivo de Lagares da Beira.

Horários:

a) Os jogos relativos ao torneio realizar-se-ão preferencialmente ao Domingo de manhã,  com a possibilidade de

realizar encontros ao Sábado à tarde e/ou durante a semana - em articulação com as equipas e dependendo do

número de equipas participantes;

b) Realizar-se-ão entre dois a três encontros por dia (dependendo do número de equipas participantes) com os

horários compreendidos entre as 09:30 e as 13.00 de Domingo ou entre as 17.00h e as 21.00h ao sábado ou

ainda  após as 19h30 do dia da semana a definir.

Condições de Inscrição/Seguro:

 A inscrição é gratuita, contudo, para participar cada equipa deve inscrever um mínimo de 10 atletas e
um máximo de 18 jogadores;

 As equipas que desejarem participar no torneio terão que fazer a sua INSCRIÇÃO através de email para
desporto@cm-oliveiradohospital.pt ou entregar em papel a ficha de inscrição no Gabinete de Desporto
na CMOH devidamente preenchida até 9 de Junho.

    As equipas poderão inscrever novos jogadores até ao momento da entrega da ficha para o seu primeiro
jogo. Após isto não poderão ser inscritos novos jogadores e a substituição de algum atleta apenas será
permitida devido a motivos de força maior devidamente atestados pelo presidente da Freguesia (doença
ou lesão que impeçam o atleta de voltar a competir);
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 Apesar de cumprir com os pré-requisitos acima referidos, a participação da equipa só ficará assegurada
após validação por parte da organização. Na edição de 2022 o seguro de acidentes pessoais, conforme
previsto no D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo) – é da responsabilidade da Câmara Municipal de Oliveira
do Hospital;

 As equipas que desejarem participar no torneio terão que fazer a sua INSCRIÇÃO através de email para
desporto@cm-oliveiradohospital.pt ou entregar em papel a ficha de inscrição no Gabinete de Desporto
na CMOH devidamente preenchida até 9 de Junho.

 Apenas podem participar jogadores masculinos que tenham nascido até ao ano  1987, inclusive (+ 35
anos) e que sejam residentes ou naturais da freguesia em que se inscrevem ou que a ela estejam
ligados afetivamente (através de relação direta pelos progenitores, cônjuge ou pessoa em união de facto
há mais de 2 anos, comprovado pelo presidente da Junta de Freguesia).

 Considerando  a  população  residencial  de  cada  Freguesia  (Censos  2021),  é  possível  a  algumas
freguesias a inscrição de atletas “estrangeiros”: Atletas que não cumpram com o estipulado no ponto
anterior  mas que sejam residentes ou naturais  do concelho de Oliveira  do  Hospital,  respeitando os
seguintes critérios:

 Freguesias com com população residencial inferior a 600 habitantes (Avô, Alvoco das Várzeas,
S. Gião, Aldeia das Dez, Meruge e Lourosa), podem inscrever até 3 atletas “estrangeiros”.

 Freguesias com população residencial  entre 600 e 1000 habitantes (UF. Sta.  Ovaia e Vila
Pouca da Beira, Bobadela e UF. Penalva de Alva e S. Sebastião da Feira) podem inscrever até
2 atletas “estrangeiros”. 

 Freguesias entre com população residencial  entre 1000 e 1500 habitantes (UF Ervedal  da
Beira e V.Franca da Beira, UF Lagos da Beira e Lajeosa, Lagares da Beira, Travanca de Lagos
e Seixo da Beira) podem inscrever até 1 atleta “estrangeiro”.

 Freguesias  com população  residencial  acima  de  1500 habitantes  (Nogueira  do  Cravo;  UF
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços), não podem inscrever atletas “estrangeiros”.

 Nenhuma  equipa  pode  inscrever  atletas  que  na  época  desportiva  21/22  tenham  participado  em
campeonatos de futebol - Federado. São considerados atletas federados os jogadores que tenham sido
inscritos numa qualquer Associação de Futebol ou Federação Portuguesa de Futebol.

 O modelo competitivo será dado a conhecer a todas as equipas logo que terminem as inscrições –
Estrutura da competição está condicionada ao número de equipas inscritas.

Aproveitamos a oportunidade para reforçar a honra que teremos em considerar a presença da V/
Prestigiada Freguesia e desejamos uma óptima participação, se for o caso.

Vista as cores da Sua Freguesia e Pratique Desporto.

Oliveira do Hospital, 18 de maio de 2022

Com os melhores cumprimentos,

O Vereador do Pelouro do Desporto,

No uso de competências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, 

- Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, Prof. - 
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