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       ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 

RENOVAÇÃO  

1.ª INSCRIÇÃO  

  

PETIZES/TRAQUINAS  

FUTEBOL DE 7  

FUTEBOL DE 11  

 

DOCUMENTOS ENTREGUES  

Fotocópia - documento de identificação do 
atleta (CC, BI, Cédula, Assento, …) 

 Fotocópia - documento de identificação do 
encarregado de educação (CC, BI) 

 

Fotocópia do cartão de utente do sistema 
de saúde do atleta  

 Fotografias (3 para 1.ª inscrição, 2 para 
renovação) 

 

Boletim de exame médico-desportivo 
(ou análises e exames) 

 Outro  

 

ALUNO / ATLETA  

Nome: _______________________________________________________________________ 

Sexo: ___________________ Data de nascimento: _____/_____/_____ Idade: _________ anos  

Documento de identificação n.º: _____________________ Validade: _____/_____/_________  

Naturalidade: ______________________________ Nacionalidade: ______________________  

Morada: ______________________________________________________________________  

Código Postal: ______/____ ______________________ Freguesia: _______________________  

Telefone: ____________ Telemóvel: ____________ E-mail: _____________________________  

Estabelecimento de ensino que frequenta: ________________________ Ano: ___ Turma: ____  

Pretende inscrever-se na Sala de Estudo: ______ Dias/horas/Disciplinas: __________________ 

 

AGREGADO FAMILIAR   

Nome do Pai: ______________________________________________________ Idade: ______  

Profissão: ______________________ Telefone: _____________ Telemóvel: _______________  

Email: _______________________________               

Nome da Mãe: ______________________________________________________ Idade: _____  

Profissão: _____________________ Telefone: _____________ Telemóvel: ________________  

Email: _______________________________ 

 
 

 

 

FOTO 
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INFORMAÇÃO MÉDICA  

Sistema de saúde: ___________________________________ N.º cartão: _________________  

Nome do Beneficiário Titular: _____________________________________________________  

Problemas de saúde relevantes do aluno/ atleta: _____________________________________ 

Lesões que já teve: _____________________________________________________________ 

Habitualmente toma medicamentos? _______ Se Sim, Quais? __________________________ 

Já esteve Hospitalizado? _______ Se Sim, Porquê? ____________________________________ 

Outras informações que queira dar: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

DECLARAÇÃO  

Declaro como encarregado de educação do aluno/atleta supra identificado, que AUTORIZO a 

sua inscrição na Academia do SPORT CLUBE VIANENSE e que tenho conhecimento das regras 

gerais de inscrição e funcionamento -Regulamento, em particular das condições do seguro 

pelo qual está abrangido o prazo de liquidação das mensalidades. Mais declaro que o meu 

educando possui robustez física para a prática de futebol e que tal será confirmado mediante 

atestado médico a entregar com a maior brevidade possível.  

Autorizo ainda a utilização da sua imagem desportiva em divulgações promovidas pelo Clube 

relacionadas com a atividade do mesmo.  

 

Data: Viana do Castelo, ______ de ______________________ de 2016  

Nome do Encarregado de Educação: _______________________________________________  

Assinatura conforme BI/CC: ______________________________________________________ 

Inscrição recebida em ____/____/_____ Assinatura dos serviços: ________________________  


