
GRUPO UNIÃO SPORT _ ESCOLA DE FUTEBOL 

EQUIPAS NÃO COMPETIÇÃO 

 

Os candidatos  

A escola na época 2017/18 destina-se a crianças e jovens do sexo masculino e 

feminino, entre os 5 e os 8 anos. 

 

Espaços de treino 

• Estádio 1º de Maio (relvado) 

• Pavilhão Gimnodesportivo Municipal (madeira) 

• Campo de Futebol Municipal (terra)  

Equipas 

As equipas são organizadas em dois escalões: 

• PETIZES – nascidos em 2011/2012 

• TRAQUINAS – nascidos em 2010/2009 
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona 10 meses por ano, de Setembro 2017 a Junho de 2018; 

O escalão de PETIZES e TRAQUINAS têm dois momentos de prática por semana entre as 

18h e as 19:15h (os dias serão definidos antes do inicio da época); 

O período de encerramento (datas a determinar em função das pausas escolares): 

- Feriados - Interrupção de Natal - Interrupção da Páscoa  

 

CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLA 

1º Inscrição* – 30 Eur ( Kit da Escola) + 22 Eur (cartão de sócio + seguro) + 

Mensalidade** 

Renovação* – 15 Eur (inscrição + seguro)  

Mensalidade** – 12 Eur + 3 Eur Quota de Sócio  

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento na secretaria será apenas a 1ª mensalidade as restantes serão cobradas 

através de débito direto. Os agregados familiares que tenham mais que um filho a 

frequentar a Escola de Futebol, terão uma redução de 5 Eur a partir do 2º filho. Os 

candidatos de sexo feminino terão uma redução de 5 Eur na Mensalidade. 



GRUPO UNIÃO SPORT _ ESCOLA DE FUTEBOL 

EQUIPAS DE PRÉ-COMPETIÇÃO 

 

Os atletas 

A escola na época 2017/18 destina-se a crianças e jovens do sexo masculino e 

feminino, entre os 9 e os 12 anos. 

 

Espaços de treino 

• Estádio 1º de Maio (relvado) 

• Campo de Futebol Municipal (terra)  

• Parque Desportivo Municipal (sintético) 

Equipas 

As equipas são organizadas em dois escalões*: 

• BENJAMINS – nascidos em 2007/2008 

• INFANTIS – nascidos em 2005/2006 

* Dependendo do número de atletas inscritos, poderão ser duas equipas por 

escalão.  
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona 10 meses por ano, de Setembro 2017 a Junho de 2018; 

O escalão de BENJAMINS e INFANTIS têm dois momentos de prática por semana entre 

as 18h e as 19:30h (os dias serão definidos antes do inicio da época); 

O período de encerramento* (datas a determinar em função das pausas escolares): 

- Feriados - Interrupção de Natal - Interrupção da Páscoa  

* Poderão ser realizados treinos em função dos quadros competitivos das equipas. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLA 

1º Inscrição* – 25 Eur (cartão de sócio + seguro + Inscrição) + Mensalidade** 

Renovação* – 15 Eur (inscrição + seguro)  

Mensalidade** – 12 Eur + 3 Eur Quota de Sócio 

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento na secretaria será apenas a 1ª mensalidade as restantes serão cobradas 

através de débito direto. Os agregados familiares que tenham mais que um filho a 

frequentar a Escola de Futebol, terão uma redução de 5 Eur a partir do 2º filho. Os 

candidatos de sexo feminino terão uma redução de 5 Eur na Mensalidade. 



GRUPO UNIÃO SPORT _ ESCOLA DE FUTEBOL 

EQUIPAS DE COMPETIÇÃO 

 

Os atletas 

A escola na época 2017/18 destina-se a crianças e jovens do sexo masculino e 

feminino, entre os 13 e os 16 anos. 

 

Espaços de treino 

• Estádio 1º de Maio (relvado) 

• Campo de Futebol Municipal (terra)  

• Parque Desportivo Municipal (sintético) 

Equipas 

As equipas são organizadas em dois escalões: 

• INICIADOS – nascidos em 2004/2003 

• JUVENIS – nascidos em 2001/2002 
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona de acordo com as competições oficiais da época 2017/2018; 

O escalão de INICIADOS e JUVENIS têm três momentos de prática por semana (os dias e 

horários serão definidos antes do inicio da época); 

O período de encerramento* (datas a determinar em função das pausas escolares): 

- Feriados - Interrupção de Natal - Interrupção da Páscoa  

* Poderão ser realizados treinos em função dos quadros competitivos das equipas. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLA 

1º Inscrição* – 30 Eur (inscrição + seguro) + Quotas de sócio  

Renovação* – 25 Eur + Quotas de sócio 

 Nota: Pagamento quotas - 12€ até dia 30 Dezembro; 12€ até dia 30 Abril; 12€ 

até final época 2017/2018 

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPO UNIÃO SPORT – ESCOLA DE FUTEBOL 

EQUIPAS NÃO COMPETIÇÃO - PRÉ-COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO 

Eu,__________________________________________________encarregado de educação do 

aluno________________________________________________________que frequenta o escalão 

de____________________________conheço e aceito as condições de adesão à Escola de Futebol. 

Condições Gerais 

Sempre que solicitado é obrigatório a apresentação do cartão 

de sócio com as cotas atualizadas. 

Os alunos devem-se apresentar sempre no local do treino 

devidamente equipados com o equipamento da Escola de 

Futebol (caso o clube forneça o equipamento) e não outro. 

A forma de pagamento será por débito direto e o pagamento 

será mensal. 

A inscrição/renovação poderá ser realizada nos meses que 

antecedem o início da próxima época.  

A inscrição/renovação e a 1ª mensalidade serão pagas na 

secretaria do clube e em simultâneo no início da época. 

É da responsabilidade do encarregado de educação confirmar 

a existência de qualquer contra indicação para a prática 

desportiva junto do médico de família. 

Qualquer alteração ou anulação que se queira realizar ter-se-

á que informar a escola com um mês de antecedência, caso 

contrário não será possível. 

Só os alunos com atestado médico poderão ficar isentos do 

pagamento da mensalidade, durante o período respetivo. È 

obrigatório a apresentação do atestado médico na secretaria 

do clube. 

Autorizo que o clube utilize a imagem do meu educando nos 

meios de comunicação oficiais do clube. 

A escola poderá atribuir descontos aos alunos carenciados, 

que os encarregados de educação apresentem a informação 

na secretaria. 

A renovação só poderá ser aceite pela Escola de Futebol no 

caso de os atletas terem pago todas as cotas e mensalidades 

da época anterior. 

Condições Específicas 

Todas as indicações técnicas táticas são da responsabilidade 

do treinador/monitor da equipa.  

Todas as questões de natureza pedagógica devem ser 

colocadas junto do coordenador técnico que por sua vez 

irá envolver o professor/treinador no processo. 

Os encarregados de educação e demais acompanhantes 

dos atletas apenas podem assistir aos treinos nas 

bancadas ou espaços reservados para o efeito. 

Devo de conhecer e respeitar as normas do regulamento 

interno da Escola de Futebol. 

O não cumprimento de qualquer uma das alíneas 

anteriores pelo encarregado de educação, poderá ter 

consequências e penalizações sobre o respetivo atleta. 

Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da 

Escola. 

Autorização de Débito Direto 

Id do credor: _____________________ 

Nº de Autorização: ______________________________  

Eu,_______________________________________________ 

Autorizo que por débito da minha/nossa conta abaixo 

indicada procedam ao pagamento das importâncias que 

lhe foram apresentadas por (entidade que efetua a 

cobrança). 

NIB:_____________________________________________ 

Valor ________  Extenso _________________________ 

Inicio ___________________ Periodicidade______Meses 

Descritivo para Extrato:___________ 

Assinatura (conforme assinatura bancária) 

_________________________________________________________________ 

Data:____/____/____ 



 


