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Introdução  

 
 
               A Associação Académica de Espinho vai organizar em 
2009 e pela 1ª vez um torneio de Andebol para o sexo feminino e 
masculino denominado “ACADÉMICA CUP” acompanhado de 
diversas actividades paralelas ao evento. 
 
               As diversas actividades que se vão realizar estão 
interligadas e consistem num torneio de andebol, uma prova cultural 
e actividades de propaganda ao andebol, animação e lazer. 
 
               Este será o 1º torneio de andebol em pavilhão organizado 
pela Associação Académica de Espinho e acontecerá nos dias 6, 7 e 
8 de Abril em diversos pavilhões do concelho de Espinho. 
 

 
                 Acções a desenvolverem durante o evento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 

 
 Realização de um torneio de andebol com inicio dia 
06/04/2009 e términos a 08/04/2009 para os seguintes 
escalões. 

 
 Infantis (masculino e feminino) 

 
 Iniciados (masculino e feminino) 

 
 Juvenis (masculino e feminino) 

 
             Juniores (masculino e feminino) 
             

 Realização de uma prova cultural obrigatória para todas 
as equipas. 

 
 Realização de uma serie de actividades de propaganda e 
divulgação relacionadas com o andebol. 

 
 Realização de uma serie de actividades de animação e 
lazer. 
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Apresentação 
 

Nome do projecto: 
 

 

 ACADÉMICA CUP 2009 
 

 
Objectivos: 
 

 
                  Promover o andebol em particular e o desporto em geral 
sobre o lema “ESPINHO A JOGAR ANDEBOL”. 
                 Fazer chegar o andebol perto de todas as pessoas quer 
como praticantes, quer como espectadores e apreciadores da 
modalidade. 
                 Ajudar a divulgar e a desenvolver a modalidade que mais 
cresceu nos últimos anos. 
                 Por o maior número possível de pessoas a jogar andebol, e 
a perceberem as regras do jogo para que o mesmo seja mais atractivo 
para todos, pois desporto também é cultura. 
                 Contribuir para o crescimento qualitativo da modalidade 
depois de a mesma ter crescido muito em quantidade. 
                 Dinamizar e incentivar a população, mas principalmente 
os jovens a jogar andebol e assim manterem o seu tempo ocupado 
com algo valido.  
                 Promover a cidade, o concelho e o clube com todas estas 
actividades. 
 

 
A quem se dirige: 
 

 
                 Como participantes, a todas as equipas convidadas e com 
condições de participação dentro da normalidade e inscritas na 
Federação de Andebol de Portugal ou outra. 
                 Como espectadores, a todos os que gostem de andebol ou 
de desporto em geral e para os que pretendem conhecer um pouco 
mais da modalidade. 
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Entidade proponente 
 

 
Associação Académica de Espinho 

Secção de Andebol 
Colectividade de utilidade publica 

Praceta Eng. Jerónimo Reis 4501-910 Espinho 
Tel.: 227 344 914    Fax.: 227 342 966 

E-mail: aespinho@sapo.pt 
 

 
Responsável: 
 

 
António Teixeira de Sousa  

Técnico grau 2 – Cipa 165665 
Tem.: 963 762 330 

E-mail: sousa_aespinhoandebol@hotmail.com 
 

 
Inicio:  
 

 
                  06 de Abril de 2009 
 

 
Final: 
 

 
                  08 de Abril de 2009 
 

 
Local: 
 

 
                  Pavilhão Arq. Jerónimo Reis (A.A.E.) 
                  Nave Polivalente de Espinho 
                  Pavilhão Escola EB 2/3 Sá Couto 
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Parcerias: 
 

 
 A. Andebol Aveiro (departamento técnico e desportivo) 

 
 A. Andebol Aveiro (departamento de arbitragem) 

 
 Federação de Andebol de Portugal 

 
 Entidades 

 
 Patrocinadores. 

 

 
Apoio solicitado: 
 

 
                    Disponibilidade de espaço no site oficial da A.A.Aveiro 
e F.A.Portugal para divulgação/promoção do evento. 
 
                    Apoio administrativo. 
 
                    Apoio técnico diverso. 
 
                    Material desportivo disponível. 
 

 
Extra torneio: 
 

 
                    Todos os amantes do desporto e os adeptos de andebol 
em particular estão convidados a assistir e a apoiar este evento de 
grande qualidade organizado pela Associação Académica de Espinho 
através da secção de Andebol. 
 
                     Paralelamente ás actividades desportivas também terá 
outras de lazer e animação proporcionadas pela organização do 
torneio e as já programadas pelo Município de Espinho e não só para 
esta altura do ano. 
 
                      Contamos também com a presença de dois grandes 
nomes da modalidade na cerimónia de encerramento para alem das 
entidades convidadas. 
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O que oferecemos: 
 

 
                   Pavilhões com óptimas condições para a pratica da 
modalidade e publico que gosta e sabe ver andebol. 
 
                   Condições de estadia e alimentação para as equipas de 
acordo com as exigências actuais e ao nível de eventos do género 
(salas de aula e alimentação no refeitório das escolas). 
 
                   Outras alternativas de alojamento serão analisadas 
pontualmente. 
 
                   Uma cidade bonita situada a beira mar e vocacionada 
para o turismo, com um pouco de tudo, um óptimo clima nesta altura 
do ano e muito hospitaleira. 
              
                   Diversão nocturna e diurna nas zonas envolventes aos 
pavilhões e em toda a cidade. 
 
                   Sistema de transportes de ida e volta para os jogos. 
   

 
Prémios: 
 

 
Troféus para as três primeiras equipas de cada escalão. 
 
Troféus de participação para todas as outras equipas. 
 
Troféu para o melhor ataque de cada escalão. 
 
Troféu para a melhor defesa de cada escalão. 
 
Troféu fair-play para cada escalão. 
 
Troféu para a equipa vencedora da prova cultural. 
 
Prémio de presença para todos os participantes. 
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   Plano desportivo: 
 

 
                 O torneio será disputado da seguinte forma: 
 
                  As equipas serão agrupadas em séries de três (infantis, 
iniciados, juvenis e juniores femininos) e em series de quatro 
(infantis, iniciados, juvenis e juniores masculinos), na primeira fase e 
jogarão no sistema de todos contra todos a uma volta. 
 
                 Na segunda fase os dois primeiros de cada série 
disputarão os primeiros lugares e os restantes os lugares secundários 
no sistema de taça latina, (infantis, iniciados, juvenis e juniores 
femininos). Os infantis, iniciados, juvenis e juniores masculinos tem 
só uma fase e jogarão no sistema de todos contra todos a uma volta, 
saindo vencedor quem conseguir maior número de pontos. 
 
                 Nos jogos a eliminar, e em caso de empate haverá um 
prolongamento de 10’ (5’+5’), seguido da marcação de 7m (5 para 
cada equipa). Se permanecer o empate continuará a marcação de 7m 
ate haver uma equipa que falhe e consequentemente fique em 
desvantagem. 
                  
                 Os jogos de infantis e iniciados masculinos e femininos 
terão a duração de 40’ (20’+20’) com 5’ de intervalo. Os jogos de 
juvenis e juniores masculinos e femininos terão a duração de 50’ 
(25’+25’) com 5’ de intervalo e um time-out por parte. 
 

Horários: 
 

                    Os jogos terão inicio ás 9 horas do dia 06, 07 e 08 de 
Abril e terminarão no final do ultimo jogo agendado para o dia. 
  
                    Para que não hajam atrasos é importante que as equipas 
cumpram com os respectivos horários dos jogos, para tal e sempre 
que necessário as equipas devem aquecer na zona envolvente ao 
recinto de jogo. 
 
                          Também as duplas de arbitragem têm instruções para não 
facilitar nos horários, pelo que as indicações que forem dadas pelos 
árbitros terão de ser acatadas com todo o respeito e prontidão. 
 
                    A entrega de prémios terá início após a última final, mas 
nunca antes das 17:15 do dia 08/04/2009. 
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Logística 

 
Estadia e alimentação: 
 

 
Estadia na Escola EB 2/3 Domingos Capela com alojamento em salas 
de aula para as equipas que o solicitarem. 
 
Alimentação na cantina da Escola EB 2/3 Domingos Capela com 
pequeno almoço, almoço e jantar. 
  

 
 

 
Transportes: 
 

 
Todas as equipas residentes, ou seja com alimentação e estadia tem á 
sua disposição um sistema de transportes de ida e volta entre o local 
onde estão alojados e o local dos jogos. 
 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      

 
 
 
 
                                                                      
       


