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CERIMÓNIA DE ABERTURA
Opening Ceremony

A Cerimónia  de Abertura  decorrerá  no dia 23 de Junho,  a partir  das 20h30,  na Fortaleza de
Santiago.
Pede-se a presença de todas as comitivas, na sua totalidade, ou através de uma delegação, com
vestuário identificativo e bandeira do clube.
Na  cerimónia  serão  apresentados  os  clubes  participantes,  e  serão  entregues  ofertas  da
organização e o troféu/lembrança de participação.
The Opening Ceremony will take place on June 23, from 8:30 pm, in the Fortress of Santiago.
Asks the presence of all delegations, in its entirety, or by delegation, with distinctive clothing and flag of the
club.
At the ceremony participating clubs will be presented, and the organization offers will be delivered, and the
trophy of participation.

ACREDITAÇÃO
Accreditation

A acreditação decorrerá na Central de Informação (Espaço Zambujal), a partir das 9h00 do dia 23
de Junho, até ao final do dia 24 de junho.
Não é necessária a presença dos atletas para a acreditação. Basta a presença de responsável e
dos documentos necessários à acreditação.
Accreditation will take place in the Central Information (Zambujal Space), from 9:00 am on 23 June until the
end of June 24.
Not the presence of athletes for accreditation is required. Just the presence of responsible and documents
necessary for accreditation.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACREDITAÇÃO
Documents required for accreditation

Para  a  acreditação  são  necessários:  Cartão  de  Jogador/Agente  Federado  ou  Documento  de
Identificação.  Com  a  apresentação  de  cartão  federado  nacional  (Portugal)  não  se  torna
necessário  fazer  prova  de  seguro,  uma  vez  o  seguro  desportivo  está  em  vigôr.  Caso   seja
entregue Documento de Identificação do participante, este terá de ser acompanhado de apólice
de seguro ou Termo de Responsabilidade (disponível para download no site).
For  accreditation  are  required:  Player  Card  /  Federated  Agent  or  Identification  Document.  With  national
federated card show (Portugal) does not become necessary to proof of insurance, since the sports insurance
is in effect. If given participant's identification document, this must be accompanied by insurance policy, or
Statement of Responsibility (available for download on the site).
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ALOJAMENTO EM ESCOLA

As equipas alojadas em Escola disporão de uma sala de aula, por equipa, com ou sem saco-cama
e/ou colchão (mediante a reserva que tenha efetuado). Será entregue a cada responsável a chave
da respetiva sala de aula. Os balneários e WC`s serão coletivos. As refeições (pequeno-almoço,
almoço e jantar) decorrerão no refeitório da escola nos seguintes horários:
» Pequeno-almoço – Das 7h30 às 9h30
» Almoço – Das 11h30 às 15h00
» Jantar – Das 19h00 às 21h30
A ementa está disponível no site para download.
Chamamos a atenção para as regras de utilização da escola referidas no Regulamento.
As toalhas deverão ser colocadas para secar nos locais a indicar pela Escola.

ALOJAMENTO EM HOTEL****
Accommodation in Hotel ****

As equipas alojadas em hotel terão as refeições da seguinte forma:
» Pequeno-almoço e jantar no hotel
» Almoço no Refeitório da Organização (Ementa disponível para download no site)
A organização não solicitou nenhuma caução ás equipas participantes. No entanto, se existirem
danos no hotel imputáveis à equipa, as mesmas serão responsabilizadas pelos mesmos.
A viagem entre o hotel e o refeitório (para almoço deverá ser feita à pé. A zona não permite
circulação de autocarros.
The teams staying at a hotel will have meals as follows:
»Breakfast and dinner at the hotel
»Lunch at the Canteen of the Organization (Menu available for download on site)
The organization did not request any deposit ace participating teams. However, if any damage to the hotel
attributable to the team, they will be held accountable by them.
The trip between the hotel and the refectory of the organization (for lunch) must be made on foot. The zone
does not allow bus circulation.

TRANSPORTES | TRANSFERS
Transport | transfers

Para as equipas alojadas estão incluídos transfers. Os transportes são:
» De e para o aeroporto
» De e para o jogos
O transporte do aeroporto para Sesimbra será de acordo com as horas de chegada dos voos
previstas para Lisboa. Em casos previamente combinados o transporte far-se-á em horário e
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locais a combinar. Estará no aeroporto um membro da organização para receber cada equipa.
Os transfers de e para os jogos são exclusivamente para os jogos de futebol. Para o futebol de
praia não está contemplado transporte, e deverá ser feito a pé entre o alojamento e o estádio de
futebol de praia.
For hosted teams are included transfers. Transport is:
»To and from the airport
»To and from the games
Airport transfer to Sesimbra will be according to arrival times of flights planned for Lisbon. In cases previously
combined the far It  will  be shipping in time and different locations. Will  be at the airport an organization
member to receive each team.
The tranfers to and from the games are exclusively for football games. For beach soccer is not contemplated
transport, and should be done on foot between the housing and the beach soccer stadium.

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
Closing ceremony

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios terá lugar no dia 28, a partir das 17h00, no
Estádio Vila Amália em Sesimbra. Pede-se a presença de todas as equipas.
The closing ceremony and prize giving will take place on June 28, from 5:00 pm at the Estadio Vila Amalia in
Sesimbra. Calls the presence of all teams.

VISITAS TURÍSTICAS
Sightseeing

A organização tem ao seu dispôr duas visitas turísticas: Locais de Sesimbra e Arrábida/Azeitão.
As visitas  serão durante  uma manhã ou tarde,  e  terão  de  ser  marcadas diretamente  com a
organização. Têm um custo de 250,00€ (até 45 pessoas), incluindo guia.
As equipas podem solicitar autocarro para outras visitas turísticas à sua escolha (período da
manhã ou período da tarde) até 50 km. Têm um custo de 250,00€ (até 50 pessoas).
The organization has at its disposal two sightseeing tours: Places of Sesimbra and Arrábida / Azeitão. The
visits will be for a morning or afternoon, and will be booked directly with the organization. They have a cost of
€ 250.00 (45 people), including guide.
Teams can request to other sightseeing bus of your choice (morning or afternoon) to 50 km. They have a cost
of € 250.00 (up to 50 people).

Consulte todas as informações gerais em:
See all the general information under:

http://www.sesimbracup.com/pt/noticias/669/informa-es-gerais-important-notes.html 
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