
1. Nome: Matrícula: - -

ANEXO da Ficha de Inscrição na Atividade
Cartões de Acompanhante e Cartões de Viatura

N.º de Sócio: Classe: 

Nome Sócio Titular:

Cartões de Acompanhante

1. Nome:

2. Nome:

3. Nome:

4. Nome:

5. Nome:

Cartões de Viatura

2. Nome: Matrícula: - -

3. Nome: Matrícula: - -

4. Nome: Matrícula: - -

5. Nome: Matrícula: - -

Autorizo o CGA a tratar informaticamente todos os dados e a utilizá-los para fins abrangidos pelas 
atividades estatutárias do clube, nomeadamente para a criação dos cartões de acompanhante e de 
viatura.

Assinatura do Proponente:

Muito Obrigado!
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Por favor, efetue o preenchimento deste formulário em letras MAIÚSCULAS.



ANEXO da Ficha de Inscrição na Atividade
Termo de Responsabilidade - Aptidão para a prática desportiva

Muito Obrigado!
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Por favor, efetue o preenchimento deste documento em letras MAIÚSCULAS.

A Lei N.º 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, refere 
no n.º 2 do seu Artigo 40º, no âmbito das actividades físicas e desportivas não federadas, “constitui 
especial obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações 
para a sua prática.”

Assim, não é obrigatório a apresentação de exame médico para a prática desportiva não federada, mas 
tão-somente existe a especial obrigação do praticante assegurar que não tem quaisquer contraindi-
cações para a prática desportiva que pretende desenvolver.

De acordo com o acima exposto, eu ___________________________________________________, 
com o BI/CC N.º _________________________________, sócio praticante/encarregado de educação 
do sócio praticante n.º__________ :

 

 

Mais declaro que, caso no futuro as condições atuais sejam alteradas, assumo a responsabilidade de 
informar a direcção do Clube de Ginástica de Almada.

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e assino.

Almada, _____ de ______________ de 20___

O Sócio Praticante/Encarregado de Educação

___________________________________________

Declaro que estou ciente e tomei conhecimento da legislação em vigor, pelo que me 
asseguro que não possuo quaisquer contra-indicações para a prática desportiva.

Declaro que estou ciente e tomei conhecimento da legislação em vigor, pelo que me 
assegurei que o meu educando não possui quaisquer contra-indicações para a prática 
desportiva.



ANEXO da Ficha de Inscrição na Atividade
Termo de Responsabilidade - Acesso a instalações da Marinha (BNL)

Muito Obrigado!

 2/2

Por favor, efetue o preenchimento deste documento em letras MAIÚSCULAS.

________________________________________________________________________________, 
portador do bilhete de identidade / cartão de  cidadão n.º ___________________________________, 
válido até ______________, residente em _______________________________________________ 
(doravante referido(a) por “Declarante”), declara por este meio que:

Tendo a Marinha e o Clube de Ginástica de Almada (doravante referida por “CGA”) celebrado um proto-
colo em 05 de Novembro de 2012, ao abrigo do qual a Marinha aceitou ceder temporariamente a 
utilização do Pavilhão da Escola Naval e do Pavilhão do Centro de Educação Física da Armada, das Barro-
cas, sitos na Base Naval de Lisboa;

Sendo o/a Declarante um/a ginasta, acompanhante ou associado do CGA;

Considerando que, enquanto na realização das suas atividades nas instalações da Marinha, estará 
sujeito, bem como os seus bens, a riscos ou danos que possam ocorrer;

O/A Declarante assume a responsabilidade relativa a riscos, danos patrimoniais, pessoais, materiais 
e/ou lucros cessantes que lhe possam ocorrer nas instalações da Marinha, se resultarem da sua 
negligência ou dolo, ou de força maior, incluindo, mas sem a tal se limitar, ato, circunstância ou 
acontecimento que resulte de situações imprevistas, cujos efeitos se produzam independentemente da 
vontade da Marinha, tais como, mas não exclusivamente, guerra ou catástrofes naturais.

 

Almada, ____ de _______________ de 20__

O(A) Declarante,
 

_______________________________________
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