
...chegou a hora de sair da sombra!
VEM JOGAR ONDE JOGAM OS MELHORES

As Férias Desportivas
São uma oportunidade única para aprenderes e viveres melhor
o futebol, a par de muitas brincadeiras e divertimentos num
ambiente saudável e em excelentes instalações.

Para mais informações
• www.sporting.pt

• Linha Oficial do Sporting Clube de Portugal +351 707 20 44 44

NOTA
Actividades Lúdicas e de
Animação: insufláveis, jogos
de dinâmica de grupo, caça ao
tesouro, noite de magia, jogos
tradicionais, jogos de água,
sessão de cinema, karaoke,
modelagem de balões, jogos
de sala, snooker, ping-pong e
matraquilhos e também outras
modalidades desportivas.

Programa Tipo
> 8h30
Acordar
> 8h45/9h15
Almoço
> 10h30 
Treino de Futebol
> 13h00/13h30
Almoço
> 14h00/15h00
Tempo de Descanso (Livre)
> 15h00
Actividades Lúdicas e de
Animação
> 16h45/17h00
Lanche
> 17h30
Treino de Futebol
> 20h00/20h30
Jantar
> 21h15
Actividades Lúdicas e de
Animação
> 22h30
Recolher aos Quartos
> 23h00
Dormir

Nome

Sócio Sporting - S      N       Nº

BI/Cédula/ Passaporte nº

Sexo - M F Data de Nascimento            /             /

Morada -

Código Postal - 

Contactos - 1) 2)

E-mail - 

Já participou em actividades da Academia?    S      N     

Se sim, quais?    Férias Academia EATT Outros

DATAS DE ESTÁGIOS

Estágio 1 De 21 a 26 de Junho
Estágio 2 De 28 de Junho a 3 de Julho
Estágio 3 De 5 a 10 de Julho
Estágio 4 De 12 a 17 de Julho
Estágio 5 De 19 a 24 de Julho
Estágio 6 De 26 a 31 de Julho
Estágio 7 De 2 a 7 de Agosto

Preço por Estágio - 520 euros  
Pré-entrada - 30 euros(Pré-entrada não incluída)
Desconto de 10% aos sócios do Sporting

Para o efeito, remeto o cheque nº
Do banco 
No valor de 

Cheque à ordem de: SPORTINVESTE MULTIMÉDIA,SA
Enviar inscrição para: SÍTIO OFICIAL DO SPORTING, APARTADO Nº 4137,
1502-001 LISBOA

ORDEM DE PREFERÊNCIA
OPÇÃO 1 Estágio nº
OPÇÃO 2 Estágio nº
OPÇÃO 3 Estágio nº

Desejo inscrever o(a) meu/minha filho(a) com idade
entre os 7 e os 14 anos nas "FÉRIAS ACADEMIA"

Assinatura Pai/ Mãe/ Tutor
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Férias Desportivas

O Sporting Clube de Portugal tem uma longa tradição na for-
mação de jogadores. É certamente, o clube em Portugal com
maior taxa de sucesso na área da formação de futebol, Paulo
Futre, Luís Figo, Hugo Viana, Ricardo Quaresma, Cristiano
Ronaldo e, mais recentemente, João Moutinho, Nani, Yannick
Djaló e Miguel Veloso, são alguns exemplos da nossa excelência.

No Sporting sabemos que adoras futebol e que ambicionas saber
jogar sempre mais e melhor, para brilhares com os teus amigos.
Aqui poderás aprender o que os craques já sabem, a Academia
abre as suas portas para ti, aproveita esta oportunidade única!

Algumas características da iniciativa...
• Os Campos de Férias da Academia têm uma dinâmica que

mobiliza o entusiasmo de qualquer jovem, rapaz ou rapariga
entre os sete e os 14 anos de idade;

• Treinos de futebol utilizando o modelo de formação 
da Academia Sporting/Puma

• Uma aproximação descontraída à competição;
• Ensino das regras básicas do futebol;
• Uma ocupação saudável dos tempos livres;
• Desenvolvimento de outras actividades lúdicas e de lazer;
• Cada programa de estágio inicia-se às 8h30m 

de segunda-feira e termina no sábado seguinte às 13h;
• 70 participantes por ciclo (estágio);
• Acompanhamento de um monitor por cada grupo 

de 10 participantes;
• Programa desportivo elaborado pela Direcção Técnica 

da Formação do Sporting Clube de Portugal. www.sporting.pt

Nome

N.º Contribuinte
Morada

Código-postal

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,
pai mãe tutor possuidor do B.I. Passaporte
com o número
emitido em /          / 
válido até /          / autorizo o meu filho
tutelado de nome

a inscrever-se nas Férias Academia 2010, confirmando que o mesmo
possui a robustez física necessária para a prática desportiva.
(nº. 2, artº. 40 - Lei 5 / 2007 de 16 de Janeiro).

No que respeita à imagem do atleta, autorizo que a mesma seja 
utilizada para efeitos de promoção de Férias Academia, na Academia
Sporting, abdicando para o efeito de qualquer contrapartida 
financeira.

Assinatura:

Data:         / /

Dados para facturação (sem estes dados a inscrição não é válida)

Folheto_Férias SCP'10  3/25/10  10:06 AM  Page 2




