
GRUPO UNIÃO SPORT _ ESCOLA DE FUTEBOL 

EQUIPAS NÃO COMPETIÇÃO 

 

Os candidatos  

A escola na época 2018/19 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 2012/2013 

• TRAQUINAS – nascidos em 2011/2010 
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona 10 meses por ano, de Setembro 2018 a Junho de 2019; 

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) + 25 Eur (cartão de sócio + seguro) + 

Mensalidade** 

Renovação* – 20 Eur (inscrição + seguro)  

Transferência - 37,50 Eur  ( Jogadores de outros Clubes) 

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

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado na secretaria em dinheiro, cheque ou multibanco. 

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 2018/19 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 2008/2009 

• INFANTIS – nascidos em 2006/2007 

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

escalão.  
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona 10 meses por ano, de Setembro 2018 a Junho de 2019; 

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* – 35 Eur (cartão de sócio + seguro + Inscrição) + Mensalidade** 

Renovação* – 25 Eur (inscrição + seguro)  

Transferência - 37,50 Eur  ( Jogadores de outros Clubes) 

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

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado na secretaria em dinheiro, cheque ou multibanco.  

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 2018/19 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 2004/2005 

• JUVENIS – nascidos em 2002/2003 

• Juniores – nascidos em 2000/2001 
 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

A escola funciona de acordo com as competições oficiais da época 2018/2019; 

O escalão de INICIADOS, JUVENIS e JUNIORES 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 

INICIADOS/JUVENIS (Futebol 11 / Futsal) 

1º Inscrição* – 50 Eur (inscrição + seguro) + Quotas de sócio  

Renovação* – 40 Eur + Quotas de sócio 

Transferência - 37,50 Eur  ( Jogadores de outros Clubes) 

JUNIORES (Futebol 11 / Futsal) 

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

Renovação* – 20 Eur + Quotas de sócio 

Transferência - 37,50 Eur  ( Jogadores de outros Clubes) 

 

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

até final época 2018/2019 

* Com os documentos que estão descritos no Regulamento Interno 


