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Ofício/Circular nº 58/03 de 09/02/2015 

 
TORNEIO DE BADMINTON DA FEDERAÇÃO PORT. DE BADMINTON  

4ª Jornada – Fase Zonal 
14 de Fevereiro de 2015 

 
Informação aos Enc. de Educação:  
 

Com os nossos mais respeitosos cumprimentos vimos desta forma informar que o seu Educando, 

___________________________________ do ______º Ano, Turma _______, foi seleccionado para 

participar, no dia 14 de Fevereiro de 2015 (Sábado), no 4º Zonal do Campeonato Nacional de 

Badminton, que se irá realizar na Escola Sec. Matias Aires  - Cacém.  
 

O torneio terá início às 9h30 e terminará entre as 18h00 e as 22h00.  

O horário dos jogos pode ser consultado no Site da Fed. Port. de Badminton – Competição nacional 

//Calendário, resultados e ranking // Não Seniores // Calendário da Fase Zonal – Abrir ficheiros do escalão do aluno nas 

provas de SH (singulares homens) ou SS (singulares senhoras); PH (par homem) ou PS (par senhora) e PM (Par misto). 
 

Nota 1: Os alunos deverão trazer:  

- Alimentação para todo o dia;  - Equipamento  desportivo do Colégio e muda de roupa;  

- Transporte – da responsabilidade do Encarregado de Educação; 

- Os custos de inscrição no torneio são assumidos pela escola, mas há uma comparticipação de 3 Euros 

nas despesas com os volantes usados no torneio; 

- A falta de comparência do aluno, tem uma penalização de 4 euros por prova (total de 4 a 12 euros) e 

será da responsabilidade do aluno. 

 

 

Professor Responsável:.  Fernando Fernandes: 96 2690254 e Luís Dias: 968 094 429.  

…………………………………………………………………………………….

… 
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TORNEIO DE BADMINTON DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON  
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo o meu educando a participar no torneio da FPB de Badminton, no dia 14 de Fevereiro de 

2015 (Sábado), no Cacém, em representação do Clube de Badminton do Colégio do Amor de Deus, 

responsabilizando-me por qualquer situação ocorrida fora do âmbito do seguro escolar.   

 

Nome do aluno: _________________________________ do ______º Ano, Turma_______  

 

Encarregado de Educação: ______________________________    Data: _____- 02 - 2015 

A devolver ao Professor 
 
 
 
 


