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Informações Gerais 

(para as equipas que vêm de fora da Ilha da Madeira) 

 

Data Limite para a Inscrição no Minicesto/2022: 20 de Maio de 2022. 

 

Data e Local de Realização: O torneio realizar-se-á de 01 a 06 de Julho de 2022 (de 6ª a 4ª feira), 

na cidade do Funchal, em Pavilhão a definir. 

Previsão: Chegada das equipas após o almoço do dia 01 de Julho e partida após o 

pequeno- almoço do dia 06 de Julho. 

 

Constituição das Comitivas: As comitivas devem ser constituídas por 10 elementos (8 jogadores, 1 

treinador e 1 dirigente). 

 

Escalões: 

Mini10 – 2012, 2013 e 2014 

Mini12 – 2010 e 2011 

 

Alimentação: No que diz respeito aos custos de alimentação das equipas, esta despesa será 

assegurada pela organização, desde o jantar do dia 01 de Julho até ao pequeno-almoço do dia 06 de 

Julho, em local ainda a definir. 

 

Alojamento: No que diz respeito aos custos do alojamento das equipas, esta despesa será 

assegurada pela organização. As equipas ficarão alojadas em Escola a definir. Informamos que o 

alojamento será realizado em colchões colocados no chão das salas de aula, pelo que os elementos 

de cada comitiva deverão trazer saco-cama. 
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Transportes: A organização assegurará apenas o transporte das comitivas a partir da chegada ao 

Aeroporto da Madeira, sendo da responsabilidade das mesmas todas as despesas de ligação até à 

chegada ao referido aeroporto.  

 

Valor de participação no Minicesto: 1200€ valor a pagar por equipa (constituída por 10 elementos); 120€ 

valor a pagar por cada elemento extra (acima dos 10 elementos, até 4 jogadores, 1 treinador e 1 dirigente 

– até um máximo de 16 elementos por equipa: 12 jogadores, 2 treinadores e 2 dirigentes). 

Nota: De modo a confirmar a participação das equipas no Torneio, deverá ser efetuado o 

pagamento de uma caução, no valor de 350€, até ao dia 27 de Maio. O pagamento do restante 

valor da taxa de participação deverá ser efetuado até ao dia 24 de Junho. Em caso de 

desistência da equipa, o valor da caução não será devolvido. 

 

O preço inclui: 

 Alojamento 

 Transportes terrestres 

 Programa Social 

 Atividades Lúdicas 

 Alimentação: 

o Pequeno-almoço 

o Lanche da Manhã 

o Almoço 

o Lanche da Tarde 

o Jantar 
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Programa Geral do Torneio: 

07h45 – 09h00 – Pequeno Almoço 

09h00 – 13h00 – Atividade Desportiva 

 12h30 – 14h00 – Almoço 

14h00 – 19h00 – Programa Social* 

 19h00 – 20h30 – Jantar 

20h30 – 22h00 – Atividades Lúdicas 

*dependendo do número de equipas poderá ser necessário realizar a competição no turno da manhã e turno da tarde, 

nalgum dos dias. 

 

 

Programa Social: 

 Peddy-Paper 

 Passeio de Catamarã 

 Complexo Balnear da Ponta Gorda  

 Complexo Balnear do Lido 

 Visita a alguns pontos turísticos da Ilha da Madeira e passeio a pé com almoço tradicional 

Madeirense (Espetada Regional) 

Nota: As atividades do programa social ainda estão em fase de confirmação. 

 

 

Atividades Lúdicas após o Jantar: 

 Filme(s) 

 Jogos de Mesa 

 Jogos Tradicionais  

 


