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O Maior Torneio Internacional de Futebol Adaptado de Portugal está de volta! 
 
Este ano chega a 10º Edição do TIFAA – Toneio Internacional de Futebol Adaptado do Algarve, que acontece dia 18 de Março no 

Estádio Municipal de Albufeira. Reunindo cerca de 300 pessoas, este torneio pretende assumir-se como uma referência no Futebol 

Adaptado da Europa. Contando com Equipas de Várias Nacionalidades, a estes atletas com as mais diferentes deficiências são 

proporcionados dias inesquecíveis, com o mar em pano de fundo e um clima fantástico.  
 

Entre outras formas, o desporto adaptado é uma das melhores formas de integrar pessoas com diferentes capacidades na nossa 

sociedade. Acreditamos firmemente que o futebol é uma ferramenta útil que praticada em tenra idade pode gerar múltiplos benefícios 

no futuro das pessoas, independentemente das suas habilidades. Com tudo isto em mente, a APEXA chega à 10ª edição do TIFAA 
(Torneio Internacional de Futebol Adaptado do Algarve).  

 

Nos últimos 10 anos, a APEXA trabalhou numa parceria muito estreita com uma enorme quantidade de organizações para fazer deste 
torneio a maior competição internacional de Portugal no que se refere a desportos adaptados. Para esta competição, a organização 

tem muitas de ofertas para si. O nosso objetivo é tornar este torneio um evento de referência no desporto adaptado na Europa. Mais 

do que um torneio de futebol, este evento oferece-lhe a oportunidade de melhorar a sua rede, experiência e conhecimento, tendo 

sempre em vista um futuro melhor com mais Qualidade de Vida para Pessoas com Deficiência em todo o mundo 
 

Este toneio é disputado em Albufeira (Algarve) e está a reunir 12 Equipas. A competição começa com uma fase de grupos, as 

equipas são divididas em 4 Grupos de 3 Equipas cada, onde todas as equipas jogam uma vez contra cada equipa. A fase seguinte - e 
para que todos dupliquem as suas hipóteses de ganhar – é dividida em 2 Competições, o Troféu de Campeão Annual TIFAA e a 

novissima Taça X-Cup. Todas as equipas jogam assim uma fase a eliminar. Os 1º e 2º Lugares dos Grupos disputam o troféu anual 

do TIFAA e os 3º Lugares disputam a X-Cup. Este torneio é Jogado sob as regras da FIFA e da Federação Portuguesa de Futebol 

para o futebol de 7. Algumas regras sofrem modificiações sobre Equipamento Especial, Numero de Jogadores e outras que são 
requeridas para que o jogo seja Adaptado a todos os Atletas. 

 

 
 

 

  



 

PROGRAMA 
 

 

18 de MARÇO de 2017 

 
09h00 

Acreditação de Equipas 
 

09h30 
Abertura de Portas 

 
10h00 

Cerimónia de Abertura 
 

10h30 
Inicio dos Jogos da Fase de Grupos 

 
12h30 

Inicio das Eliminatórias 
 

14h00 
Fase Final 

 
15h40 

Entrega de Prémios 
Cerimónia de Encerramento  



 

Acreditações de Imprensa. 
O procedimento para acreditação e ́ simples e eficaz, bastando para isso que siga os passos infra indicados: 

•Imprimir a Última Página deste Press Kit 
•Preencher os Campos tanto do Original como do Destacável. 
•Entregar o Destacável no Dia do Evento à Organização.  
 

Qualquer du ́vida que possa existir em relac ̧ão ao procedimento a seguir, na ̃o hesite em contactar-nos:  

Nuno M. Neto 

Tel: 910 629 341 
E-mail:  formaçao@apexa.org 

  



 

Chegada ao Estádio 

Por Estrada 
O Algarve é detentor de várias Rodovias, pelo que não deve ser complicado chegar ao Estádio de Albufeira. A chegada a Albufeira 

pode ser feita pela EN 125 – Semáforos das Fontainhas – vindo de Faro ou Vale Paraíso vindo de Portimão, ambas as interceções 

encontram-se sinalizadas com indicações para a Cidade de Albufeira. Como ponto de referência deve usar a Rotunda dos Relógios 

ou o Terminal Rodóviário. 
 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Nuno M. Neto 
Tel: 910 629 341 

E-mail:  formaçao@apexa.org 

 

Por Comboio/Autocarro 
Os Transportes públicos são sempre uma boa alternativa, não existe estação de comboio em Albufeira, no entanto tem a estação 

mais próxima em Ferreiras que pode ser uma boa hipótese se complementada com Autocarro.  

Para mais informações, por favor, contactar: 
CP  Comboios de Portugal 

Tel:707 210 220 

www.cp.pt  
EVA  Autocarros 

Tel: 289 589 055 

www.eva-bus.com 

De Avião 
Se está fora de Portugal o Aeroporto de Faro localiza-se apenas a 39 kms do estádio, cerca de 40 minutos. 

Para mais informação, por favor, contactar: ANA Aeroportos - Faro 

Tel: +351 289 800 800 
E-mail:  faro.airport@ana.pt 

www.ana.pt  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

NOME DO ORGÃO DE COMUNICAÇÂO SOCIAL: 

 

 

A APEXA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA EXCEPCIONAL DO ALGARVE NA 

CONDIÇÂO DE ORGANIZADORA DO TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 

ADAPTADO DO ALGARVE, CONCEDE A ESTE ORGÂO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O 

SEGUINTE NÚMERO DE PASSES PARA ACREDITAÇÃO NA COBERTURA DO 
TORNEIO INTERNACIONAL NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017 

 

 

Original 
 

 

 
 

RECORTAR POR AQUI 

 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

NOME DO ORGÃO DE COMUNICAÇÂO SOCIAL:  

NOME DE ELEMENTOS DA COMITIVA: LANCHE (S/N): 

1- 

 

2- 

3- 

4- 

EMAIL: DE CONTACTO 

 
 

 

DESTACÁVEL 

 


