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                                               FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Ano ______/ ____ 
 

    ESCOLA FUTEBOL          ABC FUTEBOL     
 

                                               Nº de INSCRIÇÃO _________ 
 

NOME_______________________________________________________________________________________________ 
 

MORADA ___________________________________________ C. POSTAL _________-________ ____________________ 
 

DATA DE NASCIMENTO_________________ Nº C. CIDADÃO _________________-_______NIF __________________ 
 

NOME DO PAI _________________________________________ PROFISSÃO/EMPRESA __________________________ 
 

TELEMÓVEL (Pai) _________________________________    EMAIL (Pai)________________________________________ 
 

NOME DA MÃE ________________________________________ PROFISSÃO/EMPRESA __________________________ 
 

TELEMÓVEL (Mãe) _________________________________   EMAIL (Mãe)_______________________________________ 
 

NOME DA ESCOLA QUE FREQUENTA ___________________________________________   ANO /TURMA __________ 
 

NÚMERO DE AULAS SEMANAIS EM QUE PRETENDE INSCREVER-SE: 
 

1 AULA                          2 AULAS     3 AULAS  
 

DIAS: ____ ____ ____                HORAS ______________    TURMA _______      ESCALÃO/ EQUIPA _________________ 
 

É SÓCIO DO CCDT-CMP? ______ Nº de SÓCIO ___________              Nº DA CAMISOLA NA ESCOLA _______   
 

TEM MAIS IRMÃOS A FREQUENTAR A ESCOLA DE FUTEBOL? __________  
 

NÃO DESEJO          DESEJO            PARTICIPAR NOS TORNEIOS MENSAIS DA APEF A REALIZAR AOS SÁBADOS. 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

Eu,__________________________________________________________________________Encarregado de Educação do aluno 

(a)  ________________________________________________________________, declaro que autorizo o meu educando a 

associar-se e a praticar Futebol na Associação Juvenil Escola de Futebol  “Hernâni Gonçalves” e a participar nas atividades 

desportivas organizadas pela APEF. Mais declaro que tomei conhecimento do Plano de Contingência existente na Escola relativo à 

Covid-19 e que cumprirei e farei cumprir junto do meu educando as NORMAS DE CONDUTA aí estabelecidas. Fui ainda 

informado que haverá um controle de presenças do meu educando assinalando a hora de chegada e de saída da atividade. Mais 

informo que o meu educando, realizou exame médico desportivo, estando o mesmo apto para a prática de atividade física e 

que assumo inteira responsabilidade na vigilância e acompanhamento médico do meu educando, comprometendo-me a informar a 

Associação Juvenil Escola de Futebol “Hernâni Gonçalves” no caso de se verificar a existência de sinais e sintomas de doença 

COVID-19, ou algum impedimento que possa por em causa o estado de saúde do meu educando. O meu educando possui um 

Seguro Desportivo e que no caso de necessidade da sua ativação implica o pagamento de uma franquia no valor de 75,00.                                                     

Porto , _____  de  _____________ de ______                                                      

__________________________________________________________ 

(O Encarregado de Educação) 

A PREENCHER PELA APEF 

 

 

 

 

 
 
 

FOTO 

 

Nº de INSCRIÇÃO APEF__________  DATA __________ O DIRETOR DA APEF _______________________________ 
 (ASSINATURA) 



ASSOCIAÇÃO JUVENIL 

ESCOLA DE FUTEBOL HERNÂNI GONÇALVES 

 

 

Rua Alves Redol, 292  ;  4050-042 - Porto 

Telefones: 916004460 / Secretaria: 919 613 611 

www.escfuthernani.com / geral@escfuthernani.com 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 
 

Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de abril de 2016, autorizo que a Associação Juvenil 

Escola de Futebol Hernâni Gonçalves (AJEF Hernâni Gonçalves) faça o tratamento dos dados 

fornecidos na ficha de inscrição, anexa à presente declaração, do aluno/atleta abaixo identificado. A 

entidade responsável pelo tratamento de dados é a Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, 

com sede na Rua Alves Redol 292, 4050-042 Porto. A AJEF Hernâni Gonçalves tem como fins: promover o 

interesse dos jovens para a prática do Futebol, independentemente das suas capacidades; criar hábitos de 

ocupação dos tempos livres dos jovens, através do Futebol, como complemento das atividades escolares, 

promovendo o bem-estar, a saúde, o cumprimento de regras e a sua integração social; possibilitar o ensino 

do Futebol, por técnicos qualificados, através de um programa próprio, por etapas, e por níveis de 

complexidade crescente; permitir aos jovens com maior apetência para ao Futebol, acederem a patamares de 

rendimento superior; e, possibilitar aos jovens a participação em jogos, torneios ou competições promovidas 

pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Associação de Futebol do Porto, pela Associação Portuguesa de 

Escolas de Futebol, ou outras instituições. O tratamento de dados fornecidos, além das imposições legais 

e contratuais, e das finalidades acima apontadas, poderá terá como objetivo a divulgação e 

publicitação da AJEF Hernâni Gonçalves, das suas atividades, ou das atividades de terceiros em que 

participe. A AJEF Hernâni Gonçalves fica igualmente autorizada a publicar o nome do aluno/atleta 

bem como a sua imagem nos seus quadros informativos localizados na respetiva sede, no seu sítio da 

internet, no seu Facebook, em filmes ou fotografias de jogos, em newsletters, ou em outros materiais 

produzidos pela Associação Juvenil Escola de Futebol Hernâni Gonçalves. A AJEF Hernâni Gonçalves 

fica autorizada a integrar o aluno/atleta em turmas ou equipas ou turmas de acordo com as finalidades e 

atividades que prossegue. Nos termos do Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016 pode opor-se, 

limitar, corrigir os seus dados, ou, até solicitar o apagamento, quanto aos dados não exigíveis por força da lei 

ou do contrato. Estes direitos podem ser exercidos pessoalmente na sede da responsável pelo tratamento de 

dados sita na Rua Alves Redol 292, 4050-042 Porto, ou, através do seguinte endereço de correio eletrónico: 

geral@escfutehernani.com. Igualmente, para quaisquer questões adicionais que possa ter relativas à proteção 

dos seus dados e ao processamento dos mesmos poderá fazê-lo através destes meios. A AJEF Hernâni 

Gonçalves, no exercício da sua atividade poderá comunicar alguns dos seus dados pessoais a pessoas 

que colaborem com a AJEF Hernâni Gonçalves, como por exemplo, professores, treinadores, 

diretores, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, etc. Os seus dados poderão ser 

comunicados à companhia de seguros, com a finalidade de subscrição de seguro desportivo, e tudo 

mais que decorra dessa subscrição. Os seus dados pessoais serão conservados enquanto o aluno/atleta 

abaixo identificado estiver inscrito na AJEF Hernâni Gonçalves, e, durante o tempo exigido por lei, contrato 

ou regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol e outras federações e confederações internacionais de 

futebol. Caso não pretenda autorizar algum dos tratamentos de dados acima referenciados, desde que não 

estejam incluídos em exigências legais ou contratuais, poderá fazê-lo de imediato no verso da presente folha. 

Identificação do aluno/atleta: 
 

Nome:____________________________________________________________________  

 

N.º de Cartão de Cidadão do Aluno / Atleta:________________________________________ 
 

Porto, ______de_____________________ de________ 
 

Os pais do aluno/atleta: 

________________________________________e____________________________________  

 

O aluno/atleta (com 13 ou mais anos): 

___________________________________________________________________________ 

 


