
 

Proposta 01/2018/DC  

 Alteração da tabela de quotizações  

(Artº 19º, nº 1, alínea h) dos Estatutos) 

 

 

Vimos colocar à aprovação da Assembleia-Geral, a seguinte tabela de 

quotas para a época 2018-2019: 

Modalidade 
de pagamento 

Amigo CVL 
(Não atleta) 

Veteranos Seniores 
Não 

Federados 

Seniores 

Anual 10,00€ 120,00€ 210,00€ 100,00€ 
Trimestral N/A 50,00€ 80,00€ 40,00€ 
Mensal N/A 18,00€ 24,00€ 11,00€ 
Valor adicional 
1º mês (*) 

 
N/A 

 
N/A 

 
30,00€ 

 
30,00€ 

(*) Pagamento único. Apenas para quem optar pela quota mensal 

Modalidade 
de pagamento 

Juniores Cadetes e 
Juvenis 

Infantis e 
Iniciados 

Minis 

Anual 360,00€ 345,00€ 330,00€ 270,00€ 
Trimestral 130,00€ 125,00€ 120,00€ 95,00€ 

Mensal 35,00€ 35,00€ 35,00€ 30,00€ 
Valor adicional 
1º mês (*) 

 
50,00€ 

 
40,00€ 

 
30,00€ 

 
N/A 

(*) Pagamento único. Apenas para quem optar pela quota mensal 

Datas limite de pagamento 

Anual – Até 15/10/2018 

Trimestral – Até 30/09/2018; 31/12/2018 e 15/03/2019 

Mensal – Até ao dia 30 de cada mês  

Valor adicional 1º mês - Até ao dia 30/09/2018 



 

Notas: 

a) Os valores das quotas devem ser pagos por transferência bancária 

para a conta Montepio – IBAN PT50.0036.0427.99102738536.27 

b) Os atletas só serão inscritos na AVL ou FPV ou INATEL após terem 

pago a quota mensal e o valor adicional no 1º mês ou a primeira 

quota trimestral  ou a quota anual. 

c) Os atletas só podem iniciar a época se tiverem as quotas da época 

anterior regularizadas    

d) O pagamento de quotas refere-se ao período da época desportiva, 

compreendido entre 01-09-2018 e 30-06-2019 

e) Será aplicado um desconto familiar de 10% para sócios da mesma 

família que será aplicado ao somatório dos montantes 

correspondentes 

f) Se um atleta iniciar a actividade no decorrer da época, ser-lhe-à 

deduzido o valor das quotas já decorridas, devendo contudo pagar o 

valor adicional do 1º mês (se optar pela quota mensal). 

g) Os valores acima mencionados não incluem exame médico 

 


