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II Torneio de Pais do EdL 

 

Com o início do ano letivo 2017/18 é altura também de anunciar o II Torneio de Pais do EdL! 

Depois do reconhecido sucesso do I Torneio, é com grande entusiasmo que partimos para a 

organização do II Torneio, tentando que tenha o mesmo ou, se possível, ainda mais sucesso 

que o ano anterior. 

Depois de uma participação de cerca de 75% no ano passado (24 Turmas participantes em 32 

Turmas), vamos tentar bater esse número! A maioria das Turmas mantêm-se, podendo assim 

também manterem a equipa, claro com algum ajuste sempre que necessário e atualização do 

nome. Irão ser abertas as inscrições para as equipas formalizarem os seus participantes. As 

equipas das Turmas que mudaram de ciclo terão que eleger o capitão e, assim, formar 

rapidamente a equipa, bem como as que pela primeira vez frequentam os EdL (3 anos)! 

Tentámos introduzir algumas alterações no Regulamento, para tentar fomentar o convívio 

entre pais e entre pais e filhos (razão de ser deste evento), bem como a participação de mais 

mães nas equipas, e acima de tudo o espírito de desportivismo e fair-play, para além da parte 

logística!  Será publicado no facebook (www.facebook.com/Clube-de-Futebol-do-

Externato-da-Luz) e enviado por email para vosso conhecimento. 

Este ano também na Festa de Final de Ano iremos realizar a Final Four, sendo que para reduzir 

o cansaço iremos proceder a um agendamento que dê um maior período entre as ½ finais e a 

final e o tempo de jogo será reduzido para duas partes de 15 minutos. 

Esperemos, desde já, os vossos contactos e, se possível, o envio da formação das equipas para 

o email do Clube de Futebol: clube.futebol.luz@gmail.com. A nomeação dos Capitães é 

fundamental para assegurar uma melhor comunicação entre o Clube e as várias equipas e 

igualmente entre as diferentes Turmas. O Capitão deverá servir de porta-voz da equipa. 

Quanto mais depressa nos fizerem chegar as equipas, mais rapidamente começarão os jogos a 

disputarem-se!  

A terminar, damos o destaque a duas novidades que serão detalhadas em comunicação pelo 

Externato: 

 O Clube de Futebol usufrui dum protocolo da ARPEE com a Loja de Lisboa da 

Decathlon que permitirá encomendar equipamentos (camisolas, calções, meias e 

sapatilhas) a baixo custo, sem roturas de stock e com a possibilidade de estampagem a 

um valor menor. Os Capitães de equipa deverão remeter ao Clube de Futebol as 

referências dos artigos desejados e respetivas quantidades por tamanho, os logotipos, 
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nomes e números que desejem estampar, tanto para os jogadores como membros das 

claques.  

 Esta parceria só será ativada após a aquisição de 200 artigos na Loja de Lisboa da 

Decathlon, pelo que sempre que adquirirem quaisquer produtos na Loja de Lisboa da 

Decathlon deverão informar sempre na caixa de que a compra em causa é para ser 

alocada ao Protocolo com o EdL. 

 Parceria com a APAF para promover uma formação de árbitros para a qual se poderão 

inscrever os alunos(as) do 9º ano e até cinco Pais. Os alunos e pais que se inscreverem 

nesta iniciativa, poderão arbitrar os jogos do Torneio de Pais ao longo do ano, as 

crianças/alunos no final do ano ficarão habilitadas pela APAF a prosseguirem uma 

carreira oficial na arbitragem, podendo transitar para o quadro desta Associação. 

 

Prémios: 

Este ano fruto de protocolos negociados pela Mesa da ARPEE serão atribuídos prémios de 

classificação às Turmas vencedoras das fases de grupo e à Turma Campeã do EdL, bem como 

prémios individuais e um prémio a determinar entre a Mãe participante nas actividades do 

Clube de Futebol, de Corrida e Ski, que obtenham mais gostos numa foto sua a praticar a 

actividade em causa, publicada nas páginas do Facebook dos clubes, em álbuns criados para o 

efeito. Um dos patrocinadores atribui um prémio ao Guarda-Redes que menos golos 

ponderado pelo tempo de jogo (desde que tenha jogado pelo menos 4 partes de 20 min, razão 

pela qual só será possível trocar de guarda-redes ao intervalo, excepto em caso de lesão. 

Estes prémios serão descritos e determinados, num documento anexo a remeter pelo Clube de 

Futebol. 

 

Iremos dando mais novidades/informações sempre que tal se justificar! 

 

Bom ano letivo 2017/18 e, já agora, boa época desportiva 2017/18 para todos! 
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