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                   Exmos. (as) Srs. (as)  

                Encarregados de Educação 
      
 
Torres Vedras, 01 de setembro de 2021 
 
CIRCULAR N.º 001/ 2021 – CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO 
 

      
Exmos. (as) Senhores (as), 

Com os nossos melhores cumprimentos, serve a presente para informar das condições de 

Inscrição nos Centros Mini-Futebol (CMF) para o atual ano desportivo. 

1. As atividades iniciam dia 1 de setembro 2021 e terminam no dia 30 de junho 2022. 

Encerram nos feriados nacionais e municipais. 

2. A Inscrição | Reinscrição - 25 €, a qual inclui inscrição na AFL, cartão de jogador 

e seguro desportivo; 

3. Mensalidade - 35€. Pagamento deve ser efetuado até ao dia 8 de cada mês, 

através de referência multibanco, transferência bancária (IBAN: PT50 0010 0000 

48583170002 96) ou por multibanco na secretaria. No caso de irmãos, desconto de 

5€ por criança. Desconto de 5% no caso de pagamento anual. O mês de Junho é 

pago 50% em novembro 2020 e 50% em fevereiro 2021. Envio de comprovativo 

por email, para geral@minifutebol.pt. 

4. Em caso de faltas aos treinos por motivos alheios ao clube, não impede a 

regularização da mensalidade. Em caso de desistência a comunicação deve ser 

formalizada por escrito e por email, para geral@minifutebol.pt. 

5. Equipamento de Treino | Jogo (calções, camisola, meias e 2 T-shirts) – 55 €, Fato 

de treino – 35 €; Mochila - 15 €. O uso do equipamento de jogo e t-shirts de treino 

é obrigatório. 

6. Exame médico – 15 €. Deve ser efetuado no clube. Caso opte por fazer de forma 

particular, deve ser utilizado impresso especifico e validado com vinheta do médico. 

Sem outro assunto de momento, aproveitamos para desejar-lhe um excelente ano 

desportivo 2021 | 2022. 

  


