SÍNTESE
Este documento destina-se a todos os atletas do
Clube de Futebol Vasco da Gama inseridos na
formação e equipa sénior do Clube, apresentado
aquilo que exigimos como o comportamento de
eleição dos atletas do clube.
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REGULAMENTO INTERNO
CAPITULO I
PARTE GERAL
MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO - O Clube tem como missão promover e difundir a prática desportiva, cultural
e recreativa, formar os seus jovens atletas, transmitindo e incutindo os valores do
Clube, para ingresso nas equipas principais e integração na sociedade.
VISÃO – Ser reconhecido e respeitado no distrito como uma referência na prática e na
promoção desportiva, cultural e recreativa, ser um Clube de excelência na formação.
VALORES – O CFVG acredita, defende, pratica e ensina os seus valores: Ética, Espírito
de Equipa, Responsabilidade, Solidariedade, Rigor, Competência, Honestidade,
Empenho e Competitividade.
Artigo 1º
(Disposição Geral)
A Direção do Clube de Futebol Vasco da Gama, no uso das suas competências e em
cumprimento do disposto nos Estatutos, adota o presente Regulamento especifico à
modalidade do Futebol de Formação e Sénior.
Artigo 2º
(Formação e Competição)
Conscientes da necessidade de garantir à população do concelho de Vidigueira e
concelhos limítrofes, mais concretamente às crianças e aos jovens, os ensinamentos
provenientes da prática desportiva, o Clube de Futebol Vasco da Gama, pretende
desenvolver uma atividade desportiva sustentada, dividida em função de prioridades
por duas vertentes: a formação e a competição.
Artigo 3º
(Formação)
O objetivo de proporcionar a formação das crianças é numa perspetiva pedagógica,
social e desportiva, tendo em vista a integração daquelas nas equipas de competição
do Clube de Futebol Vasco da Gama.
Artigo 4º
(Competição)
1. O Clube de Futebol Vasco da Gama pretende formar equipas de futebol de competição
em todos os escalões etários definidos pela Associação de Futebol de Beja.
2. Todas as equipas de competição deverão ter como base os atletas provenientes dos
escalões de formação, devendo os escalões etários inferiores alimentar os escalões
etários superiores à medida que os atletas forem crescendo.
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Artigo 5º
(Princípios)
O Clube de Futebol Vasco da Gama pretende formar crianças e jovens, incutindo-lhes
desde logo os princípios do CFVG, pelos quais o mesmo se rege e as normas
preceituadas pela Associação de Futebol de Beja e Federação Portuguesa de Futebol.
Artigo 6º
(Admissão)
1. A admissão de atletas menores ao Clube de Futebol Vasco da Gama faz-se por
inscrição nos termos constantes deste Regulamento.
2. Todos os atletas têm de ser sócios do Clube de Futebol Vasco da Gama, conforme os
Estatutos.
Artigo 7.º
(Modalidades)
Compete ao responsável pela Modalidade elaborar o Regulamento Especial, conforme
os Estatutos, tendo como essência o presente Regulamento Interno e os Princípios do
CFVG.

CAPITULO II
NORMAS DE CONDUTAS
Artigo 8º
(Disposições Comuns)
1. Todos os elementos do Clube de Futebol Vasco da Gama devem:
a) Promover entre si um bom relacionamento, de modo a que se viva um clima
de harmonia e cooperação;
b) Colaborar ativa e empenhadamente para que a ação educativa e formativa
seja de todos;
c) Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários;
d) Zelar pela conservação do material de treino, do campo de futebol, nos
balneários, bem como de tudo o que é infraestruturas do Clube de Futebol
Vasco da Gama;
e) Respeitar as regras de higiene quando permanecerem ou circularem nos
espaços desportivos;
f) Cumprir e zelar pelo cumprimento dos Estatutos do Clube e Regulamentos
aplicáveis.
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Artigo 9º
(Utilização de veículos e Transporte escolar)
1. Para além do cumprimento das disposições do Código da Estrada e das Regras de
Segurança Rodoviária são deveres do utilizador, seja nos veículos do CFVG ou do
Município de Vidigueira, nomeadamente:
a) Não fumar no interior da viatura;
b) Não comer no interior da viatura;
c) Não mascar produtos que possam ser nocivos aos materiais do veículo a
utilizar, nomeadamente rebuçados, gomas e pastilhas elásticas;
d) Não sujar a viatura;
e) Não danificar a viatura;
f) Respeitar as instruções dadas pelo motorista;
g) Zelar pela utilização do meio de transporte cedido;
h) Cumprir os horários estabelecidos para a utilização.
2. Todos os atletas que estão envolvidos na escolaridade mínima obrigatória, possuem
transporte garantido pela entidade formadora ou pelo Município para os respectivos
agrupamentos escolares.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Artigo 10º
(Acompanhamento Escolar, Pessoal e Social)
O CFVG solicita ao encarregado de educação as notas escolares relativas a cada
período, relatórios de comportamento, informações ao nível da integração social e
pedagógica, por forma a potenciar o rendimento do atleta.
Os atletas com melhor aproveitamento escolar serão premiados de forma a decidir
pela Direção.
Os atletas com dificuldades em termos de aproveitamento e comportamento escolar
poderão ter:
a) A disponibilização do responsável pelo acompanhamento escolar, para interagir
com os Pais, Encarregados de Educação e a Escola,
b) A disponibilização de espaços e equipamento de apoio ao estudo,
c) O envolvimento dos treinadores em ações pedagógicas.
O controlo das actividades escolares, pessoais e sociais dos atletas passa pelo
Coordenador de Formação e pelo responsável pelo Acompanhamento Escolar, que
poderá ser a mesma pessoa.
O CFVG pretende estabelecer protocolos de cooperação com a Escola Pública e outras
entidades do concelho, de forma a partilhar conhecimento.
Todos os atletas residentes, em idade escolar e envolvidos na escolaridade mínima
obrigatória, têm a obrigação de frequentar e obter uma boa prestação escolar tanto
ao nível do comportamento como aproveitamento.

Artigo 11º
(Acompanhamento Médico-Desportivo)
1. O acompanhamento Médico-Desportivo dos atletas nos treinos e nos jogos é da
responsabilidade do CFVG, através dos próprios meios ou de protocolos estabelecidos
com Centro de Saúde, Bombeiros, Clínicas Privadas, ou técnicos especializados.
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2. As consultas, exames médicos obrigatórios ou tratamentos, serão da responsabilidade
do atleta, na eventualidade de lesão ocorrida em treino ou em jogo, é acionado o
Plano de Emergência e Evacuação Médica e o seguro de responsabilidade civil
obrigatório.
3. O acompanhamento, tratamento e recuperação de lesões, poderá ser da
responsabilidade do seguro ou do CFVG ou do atleta, serão analisados pontualmente.
4. Será criado um ficheiro clínico/registo de ocorrências que ficará arquivado nas
instalações do CFVG.
5. O Plano de Nutrição, o Plano de Emergência e Evacuação Médica e a ficha clínica
fazem parte integrante deste Regulamento.
Artigo 12º
(Acompanhamento Jogadores Residentes)
1. Os Jogadores Residentes, regem-se pelas normas e orientações preceituadas neste
regulamento, sendo que estão ainda abrangidos especificamente pelas seguintes
orientações:
I.
Áreas Comuns:
a) Nestas áreas, sala de convívio e sala de refeições os residentes devem
manter o comportamento adequado com as normas de educação e de
higiene.
II.
Casa/Quartos:
a) Deve ser mantido comportamento adequado de higiene, zelando pela
manutenção do espaço e colaborando no que for necessário.
b) É expressamente proibido fumar nos quartos ou consumir bebidas
alcoólicas.
c) Não está autorizado aos residentes alterarem a distribuição de quartos
efectuada pelos responsáveis do CFVG.
d) As roupas pessoais sujas serão colocadas dentro de um saco individual
existente nos quartos e devem ser entregues na lavandaria/rouparia do
Estádio, devidamente identificado ao funcionário respectivo, todas as
segundas-feiras e quintas- feiras da parte da manhã.
III.
Limpeza:
a) A limpeza e manutenção dos quartos e áreas comuns é efectuada pelos
residentes.
IV.
Alimentação:
a) As refeições podem ser confecionadas pelos residentes ou decorrerem em
algum Restaurante local designado pelo CFVG.
b) A ausência de alguma das refeições deve ser comunicada previamente ao
responsável do CFVG.
c) O desrespeito pela mesma incorre numa falta grave, sendo comunicado ao
responsável do acompanhamento dos atletas.
V.
Outros Deveres:
a) A visita de familiares e amigos dos residentes apenas é permitido após
autorização expressa dos responsáveis do Clube.
b) É expressamente proibido a prática de jogos de fortuna e de azar.
c) É expressamente proibido aos residentes utilizarem os quartos para tomar
duche no final dos treinos ou de jogos, essa higiene pessoal deve ser
efectuada nos balneários.
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Artigo 13º
(Normas do Atleta)
1. Todo o atleta do Clube de Futebol Vasco da Gama tem direito a:
a) Ser tratado com respeito, tolerância e dignidade por parte de todos os
intervenientes em quaisquer atividades do Clube;
b) Usufruir de um treino e ensino de qualidade, de forma a proporcionar o
desenvolvimento das suas capacidades desportivas, intelectuais, sociais e
morais;
c) Dispor do apoio e da intervenção do seu treinador para potenciar o seu
processo de aprendizagem em todos os conteúdos de cada atividade;
d) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, o esforço no treino e no
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
e) Dentro das possibilidades do Clube, possuir apoio médico, psicológico,
nutritivo e pedagógico, sempre que tal for necessário;
f) Ser informado sobre a organização de atividades do Clube, através dos canais
de comunicação colocados ao seu dispor.
2. Todo o atleta do Clube de Futebol Vasco da Gama tem os seguintes deveres:
a) Tratar sempre com respeito, tolerância e dignidade todos os intervenientes
em quaisquer atividades do Clube;
b) Ser assíduo e pontual;
c) Respeitar as instruções dos treinadores e outros elementos do Clube;
d) Respeitar as decisões e atitudes dos árbitros, adversários e de qualquer outro
elemento presente no treino e/ou jogo;
e) Respeitar a integridade física e moral de todos os elementos do Clube;
f) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, bem como do
material de treino fazendo uso correto dos mesmos;
g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos do Clube e da Escola;
h) Utilizar os balneários para trocar de roupa e para higiene pessoal, em períodos
anteriores e posteriores à prática desportiva que não devem exceder os 30
minutos;
i) Respeitar as regras de segurança e higiene, sendo por isso obrigatório o uso de
calçado apropriado no treino e nos chuveiros;
j) Usar os materiais de treino apenas com a autorização do seu treinador e nos
espaços indicados para tal;
k) Utilizar da forma mais adequada os materiais e instalações à sua disposição,
podendo ser responsabilizado caso danifiquem material ou equipamento por
uso inadequado;
l) Não permanecer no recinto de jogo no decorrer dos treinos de outras equipas;
m) Durante os treinos e/ou jogos não usar anéis, pulseiras, relógios e outros
objetos que possam causar ferimentos;
n) Abandonar as instalações apenas com a autorização do seu Encarregado de
Educação ou acompanhados por pessoas autorizadas, no caso dos atletas
menores;
o) Respeitar os prazos estipulados pelo Clube para efetuar a inscrição e
pagamento da mensalidade;
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Artigo 14º
(Normas dos Pais)
1. Os encarregados de educação dos atletas menores do Clube de Futebol Vasco da
Gama têm os seguintes direitos:
a) Aceder às instalações, bem como assistir às atividades do seu Educando nos
espaços destinados a esse fim;
b) Aceder ao balneário para auxiliar o seu Educando, no caso dos alunos com
idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos;
c) Ser informados de quaisquer alterações do normal funcionamento das
atividades do Clube;
d) Expor dúvidas ou pedir esclarecimentos pertinentes relativos ao seu
Educando, devendo para tal dirigir-se ao Coordenador Técnico responsável;
e) Ser informado sobre a organização das atividades do Clube, através dos canais
de comunicação colocados ao seu dispor.
2. Os encarregados de educação dos atletas menores do Clube de Futebol Vasco da
Gama têm os seguintes deveres:
a) Tratar com respeito, tolerância e dignidade todos os intervenientes em
quaisquer atividades do Clube;
b) Manter atualizado o pagamento das mensalidades do seu Educando sob pena
do aluno não poder participar no treino/jogos;
c) Informar os responsáveis do Clube sobre quaisquer questões de saúde que
possam condicionar a participação do seu Educando nas atividades;
d) Seja o principal fã do seu filho;
e) Respeite os Treinadores, os outros Pais e todos os Praticantes;
f) Após os treinos, fale com o seu filho sobre os aspetos positivos e negativos da
sua prestação, enfatizado os positivos;
g) Ajude o seu filho a centrar-se na prestação e não no resultado;
h) Não entre no relvado durante a sessão de treino/jogos;
i) Apoie o seu filho, mas não lhe dê indicações (deixe isso a cargo dos
Treinadores);
j) Não esqueça que o jogo é para as crianças e não para a glória dos Pais;
Artigo 15º
(Normas dos Treinadores)
1. Constituem deveres dos treinadores do Clube de Futebol Vasco da Gama:
a) Ser os primeiros a entrar no local de treino e os últimos a sair;
b) Apresentarem-se corretamente equipados, preferencialmente com o
equipamento do Clube;
c) Garantir a arrumação do material usado nos treinos/aulas, nos locais
definidos;
d) Assegurar a saída da sua equipa do local do treino à hora marcada;
e) Responsabilizar-se pelo material perdido ou danificado nos seus treinos;
f) Procurar solucionar qualquer problema e comunicar aos funcionários qualquer
ocorrência estranha;
g) No caso das condições atmosféricas ou materiais (estado das instalações) não
permitirem a execução do treino planeado, decidir da possibilidade de ocupar
o tempo total ou parcial do treino noutra sala disponível. Essa possibilidade
fica dependente da existência de material necessário, caso contrário os atletas
serão dispensados pelo treinador da actividade.
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Artigo 16º
(Normas dos Funcionários)
1. Constituem deveres dos Funcionários do Clube de Futebol Vasco da Gama:
a) Respeitar e fazer respeitar as regras estabelecidas e que fazem parte do
Regulamento para os treinadores, atletas, e utentes em geral;
b) Assegurar diariamente a limpeza das instalações e vestiários;
c) Abrir os vestiários aos atletas ao sinal do treinador. Indicando as áreas do
vestiário que lhes estão destinadas e verificar se tal é cumprido;
d) Participar aos treinadores qualquer estrago provocado pelos atletas quer no
recinto de jogo quer nos vestiários;
e) Caso seja solicitado guardar os valores entregues no início dos treinos/aulas e
devolvê-los aos mesmos no final;
f) Verificar as condições de utilização do recinto e materiais.

CAPITULO III
FUTEBOL SÉNIOR
Artigo 17º
(Subsídios)
1. Existem três tipos de subsídio:
a) Treino,
b) Deslocação
c) Alimentação
2. Os subsídios acima referidos serão pagos entre o dia 18 e 20 do mês seguinte, dado
que as nossas receitas (apoios institucionais são recebidos a partir do dia 15).
3. Em caso de imprevisto de proveitos ou receitas, os atletas serão informados
antecipadamente.
4. Cada jogador acordará individualmente os subsídios com o responsável pelo
departamento de futebol, com o aval da Direcção.
Artigo 18.º
(Prémios de Jogo)
1. Campeonato de Portugal:
a) Vitória na Competição: 5000€ a cada jogador;
2. Taça de Portugal:
a) Segunda eliminatória, 50.00€ cada jogador;
b) Terceira eliminatória, 100€ a cada jogador;
c) Eliminatórias seguintes, 250€ cada jogador.
Artigo 19.º
(Aquisição de Material)
Todos os atletas que necessite de adquirir qualquer tipo de material, devem comunicar
previamente à Direcção, para lhes ser autorizada essa aquisição, sem a qual, os
mesmos suportam os encargos.
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Artigo 20.º
(Utilização dos transportes do Clube)
Todos os atletas não residentes na Vidigueira, deverão utilizar os transportes
colocados à sua disponibilidade.
Em caso de utilizarem transporte próprio, recebem ajudas de custo, previamente
acordadas.
Aplica-se o consagrado no Artigo 8.º do presente regulamento.
Artigo 21.º
(Tratamentos sem autorização)
Todos os atletas que façam tratamentos, fora do Departamento Médico do Clube, sem
a prévia autorização deste, serão responsáveis consequências físicas e económicas.

CAPITULO IV
FUTEBOL DE FORMAÇÃO
Artigo 22º
(Formação)
O Clube de Futebol Vasco da Gama pretende garantir às crianças uma formação de
qualidade na prática do futebol e contribuir na sua formação cívica, instruindo hábitos
de vida saudáveis e o gosto pela prática desportiva.
Artigo 23º
(Metodologia)
Tendo em conta as diferentes idades e níveis de jogo de cada aluno, Clube de Futebol
Vasco da Gama será composta por diferentes níveis de aprendizagem, que variam
entre o Básico e o Avançado, com conteúdos programáticos específicos a cada um que
deverão conduzir a uma progressão natural e lógica do aluno, desenvolvendo as suas
capacidades e competências no jogo.

1.
2.
3.

4.
5.

Artigo 24º
(Organização)
O Clube de Futebol Vasco da Gama, na sua vertente lúdica, será composto por vários
escalões etários.
Na vertente competitiva, pretende-se formar equipas de futebol em todos os escalões
etários definidos pela Associação de Futebol de Beja.
A estrutura de recursos humanos afetos a todo o futebol do Clube de Futebol Vasco da
Gama contemplará um Coordenador Técnico que definirá as linhas mestras de um
plano de médio prazo para o gradual aparecimento das equipas de competição do
Clube de Futebol Vasco da Gama nos vários escalões e o plano anual de atividades.
A restante equipa técnica, na vertente lúdica, contemplará os treinadores de campo
necessários por escalão e que serão supervisionados pelo Chefe de Equipa Técnica.
Para assegurar assistência a problemas físicos resultantes de algum incidente durante
um treino ou jogo, o Clube irá tentar disponibilizar um fisioterapeuta, que deverá estar
presente em todos os treinos/jogos.
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Artigo 25º
(Funcionamento)
1. O Clube de Futebol Vasco da Gama inicia a sua atividade no mês de setembro, com
uma reunião de apresentação do ano letivo aos Pais e Encarregados de Educação e
termina no mês de junho.
2. Os treinos do Clube de Futebol Vasco da Gama funcionam de segunda a sexta-feira em
horário preferencialmente pós-escolar, em dias a designar.
3. Antes do inicio de cada época desportiva a Escola comunicará os respetivos dias e
horários dos treinos.
Artigo 26º
(Comunicações e Informações)
1. Toda a informação, ao longo do ano desportivo, será veiculada através dos seguintes
canais de comunicação:
a. Site do Clube de Futebol Vasco da Gama;
b. Correio eletrónico;
c. Facebook ou outras redes sociais
d. Telemóvel.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Artigo 27º
(Inscrições e Mensalidades)
A inscrição no Clube de Futebol Vasco da Gama é realizada na Secretaria, mediante o
preenchimento da respetiva Ficha de Inscrição (com Termo de Responsabilidade
assinado), acompanhada dos documentos solicitados para o efeito.
A inscrição contempla um seguro de acidentes pessoais.
Para a inscrição, o atleta e o seu Encarregado de Educação terão de ser sócios do Clube
de Futebol Vasco da Gama
A mensalidade deve ser paga até ao dia 15 do respetivo mês.
Em caso de atraso no pagamento da mensalidade, após 5 dias úteis da data prevista,
será comunicado ao Encarregado de Educação a fim de sanar a situação.
Qualquer desistência de frequência deve ser comunicada na secretaria com 15 dias de
antecedência, não havendo lugar a qualquer tipo de reembolso.

Artigo 28º
(Faltas e desistências dos alunos)
1. As faltas de comparência dos alunos aos treinos, mesmo que justificadas com atestado
médico, não implicam o não pagamento da respetiva mensalidade.
2. A ausência prolongada, superior a dois meses, não comunicada pelo aluno, incorrerá
na perda de inscrição.
3. Caso o aluno pretenda continuar no Clube de Futebol Vasco da Gama, deverá efetuar
nova inscrição.
Artigo 29º
(Desvinculações)
Nos casos de pedido de carta de desvinculação de atletas, o Clube de Futebol Vasco da
Gama não abdicará da devida taxa de formação, de acordo com o estabelecido pela
Federação Portuguesa de Futebol.
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CAPITULO V
REGIME DISCIPLINAR
Artigo 30º
(Disposição Geral)
O Clube de Futebol Vasco da Gama, através da sua Direção, tem poder disciplinar
sobre os atletas ao seu serviço, sem prejuízo das sanções aplicáveis pelos órgãos da
hierarquia desportiva, concretamente as associativas e as federativas.

1.

2.
3.
4.

Artigo 31º
(Sanções Disciplinares)
A violação pelos atletas de algum dos deveres previstos neste regulamento,
em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal dos
treinos/jogos, constitui infração disciplinar e, consoante a sua gravidade, pode
levar à aplicação das seguintes medidas disciplinares:
a) Advertência;
b) Ordem de saída do treino, jogo ou torneio;
c) Repreensão;
d) Suspensão;
e) Multa.
Todos os infratores têm direito a serem previamente ouvidos antes da
aplicação de qualquer sanção.
As penas de suspensão, no caso de atletas menores, conferem o direito de
audição dos respetivos Encarregados de Educação.
No caso de atletas menores, a aplicação de qualquer uma das penas
disciplinares não confere direito ao reembolso de qualquer valor de inscrição
e/ou mensalidades pagas.

Artigo 32º
(Competência Disciplinar)
1. As decisões das penas a aplicar são da responsabilidade do Departamento
Responsável, da Equipa Técnica e em última instância da Direção.
2. As penas de suspensão são da exclusiva responsabilidade da Direção, após
parecer da respetiva Equipa Técnica.

Artigo 33.º
(Multas)
As multas dividem-se entre: leves, graves e muito graves.
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Artigo 34.º
(Leves)
1. Faltas a treinos avisando a equipa técnica, penalizadas com uma coima no valor entre
5€ a 50€, aumentando em 10€ as faltas sucessivas, a Direção decidirá caso a caso.
2. O material de treino e jogo posto à disposição dos atletas para treinar e jogar deve ser
utilizado duma forma correta, tentando que nada desapareça, pois será da
responsabilidade de todos os elementos da equipa o preservar do material.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Artigo 35.º
(Graves)
Faltas a treinos sem avisar a equipa técnica penalizadas com:
a. 1ª 25€;
b. 2ª 40€ ;
c. 50€ nas subsequentes.
Faltas a treinos, penalizadas com:
a. 1ª 10€;
b. 2ª 15€;
c. 20€ nas subsequentes.
Todos atletas que sejam encontrados em sítios públicos, sem justificação no dia
anterior ao jogo, fora de horas (01h00) serão penalizados com uma coima entra 50€ a
100€ a decidir pela Direção.
Podendo ser acrescido conforme a hora e a forma como o mesmo se encontrar.
Poderão os atletas, em último caso, serem retirados da convocatória e atribuída falta à
convocatória sem avisar.
Todas estas Faltas Graves e Muito Graves serão justificadas pela equipa Técnica e
avaliadas pela Direcção que decidirá a sanção e coima a aplicar.

Artigo 36.º
(Muito Graves)
1. Faltas a convocatórias para jogo sem avisar, penalizadas com multa de 100€ a 250€),
com justificação aceite pela equipa técnica e Direcção, analisadas caso a caso,
podendo ocorrer sanções;
2. Actos de Indisciplina com a Direcção, Equipa Técnica, colegas ou associados,
penalizados com multa entre 100€ a 500€, analisadas pela Direção, conforme o grau
de indisciplina e contra quem foi cometida.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 37º
(Casos Omissos)
O Clube de Futebol Vasco da Gama reserva-se ao direito de decidir os casos omissos,
após audição dos intervenientes e com o bom senso adequado.
Artigo 38º
(Entrada em vigor)
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data de aprovação em
reunião da Direção do Clube de Futebol Vasco da Gama.
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ANEXO I
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Conduta Geral do Atleta
“Para ajudar o máximo possível este clube, terei que ter o objetivo de tornar-me o
melhor jogador possível. Eu sou o único responsável pelas minhas atitudes, logo o meu
empenho terá de ser máximo para dar o melhor contributo à minha equipa.”

Conduta no Treino
“O treino é aquilo que me faz evoluir. A forma como treinamos determina a forma
como a equipa vai competir. Todos os jogadores são responsáveis em dar o seu melhor
através do seu esforço e de um grande espírito de entreajuda. Se eu treinar bem,
ajudo os meus colegas a treinarem bem também”.
Conduta no Jogo
“O Jogo é o momento em que todo o nosso sacrifício tem a recompensa. Para que
surja temos que dar o nosso melhor, lutando sempre pela vitória, independentemente
do resultado em cada momento”.
Conduta dos Suplentes e Não Convocados
“Estamos aqui todos para ajudar a equipa. Hoje fiquei eu de fora, ajudarei no máximo
que puder. Amanhã terei uma oportunidade e desejo ser apoiado por todos os meus
colegas”.
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ANEXO II
PLANO DE NUTRIÇÃO
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ANEXO III
PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO MÉDICA

Em caso de ocorrência:

LESÃO LEVE





O atleta informa o treinador.
O treinador informa o director presente no treino.
É efectuado tratamento no local pelo responsável médico.
O director ou o responsável médico informa o adulto
responsável pelo atleta do sucedido.
LESÃO GRAVE

 O atleta informa o treinador.
 O treinador informa o director presente no treino.
 O director informa o adulto responsável pelo atleta.
 Em caso de emergência o director liga 112.
 Na impossibilidade do adulto responsável pelo atleta poder
acompanhar o menor até ao hospital, o director assume essa
tarefa.

NOTA: Em caso de recusa de transporte para o Hospital por parte do
adulto responsável pelo menor, o mesmo assume a responsabilidade
pelo menor.

20

CLUBE DE FUTEBOL VASCO DA GAMA
Regulamento Interno

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
 Número de Emergência Nacional - 112
 Bombeiros Voluntários de Vidigueira – 284 437 000
 Centro de saúde de Vidigueira – 285 437 090
 Hospital José Joaquim Fernandes – 284 310 200
 Responsável Área Clínica – 964 692 555 (Emanuel Pestana)
 Diretor da Entidade Formadora – 964 300 254 Fernando
Carapinha)

Encontra-se disponível nas fichas de inscrição dos atletas o contato do
responsável pelo menor.
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ANEXO IV
FICHA CLÍNICA

Jogo

Treino

Atleta:______________________________ Treinador:______________________
Queixas por parte do atleta:

Data: ____/____/____

ESCALÃO: ______________________

Problemas de mobilidade:

Ddff
sfs
Diagnostico:

Zonas Afetadas:
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Tempo previsto de paragem:

Observações:

Tempo previsto de recuperação:

Plano de Recuperação:

Tratamento:
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Cuidados a ter no treino:

Evolução da lesão:

Exercícios específicos:

Data ______/_______/________
____________________________
(assinatura do Massagista/Fisioterapeuta)
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ANEXO V
FICHA DE INSCRIÇÃO
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