
COMPLEXO DESPORTIVO - PISCINA

UTENTE Nº 

Nome  

Morada

Código Postal - 

B. I. / Cartão de Cidadão Nº Nº de Contribuinte 

Data de Nascimento  /  /  Nacionalidade 

Contacto fixo  Telemóvel 

E-mail 

CLASSES/MODALIDADES

Natação

Crianças (4-10 anos):  AMA I II +7

Jovens (+10): AMA I II III

Adultos (+16): AMA I II III

Natação Livre (Teste Apto)

Atividades Aquáticas Pais e Filhos (1 adulto + 1 criança)

Até 2 anos Dos 2 aos 4 anos

Hidroginástica

Hidroginástica Hidrosénior Hidrodeep Hidroterapia Aquamix Aquacircuito Hidropower

Treino Personalizado

Classse(s) em que se inscreve 

Nº de vezes semanal  Horário  Dia(s)  

Já era utente na Época anterior? Se respondeu afirmativamente indique: 

Nível  Professor 



COMPLEXO DESPORTIVO

Termo de Responsabilidade (maiores de 18 anos)

Eu,  

portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão Nº abaixo-assinado declaro, para os

devidos efeitos conhecer, aceitar e cumprir o Regulamento de Utilização da Piscina/Ginásio do Complexo Desportivo da Junta

de Freguesia de Benfica.

Mais declaro que, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 40 n.º 2 da Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro, não apresento

quaisquer contraindicações para a prática regular de exercício físico.

Lisboa  de  de 

Assinatura

Termo de Responsabilidade (menores de 18 anos)

Eu,  

portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão Nº abaixo-assinado declaro, para os

devidos efeitos autorizar o meu educando

a frequentar as classes do Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica.

Declaro conhecer, aceitar e cumprir o Regulamento de Utilização da Piscina/Ginásio do Complexo Desportivo da Junta de

Freguesia de Benfica.

Mais declaro que, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 40 nº 2 da Lei nº 5/2007 de 16 de janeiro, o meu educando

não apresenta quaisquer contraindicações para a prática regular de exercício físico.

Lisboa  de  de 

Assinatura

Outras informações para conhecimento do Professor  



COMPLEXO DESPORTIVO

Autorização para Pagamento por Débito em Conta

Eu,  

portador/a do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão Nº abaixo-assinado declaro, para os

devidos efeitos, que AUTORIZO a Junta de Freguesia de Benfica a debitar até ao dia 08 de cada mês a minha conta abaixo

indicada no Banco

Agência de pelo valor de €  . ,

( ),

para pagamento das mensalidades devidas  pela  prática  de atividades  desportivas  no  Complexo Desportivo  da  Junta  de

Freguesia  de  Benfica na qualidade de Utente nº ou Responsável pelo Utente Menor nº 

Conta a debitar NIB 

A  presente  autorização  é  válida  para a  época  desportiva  de Setembro  de 20 a Julho de 20

Lisboa  de  de 

Assinatura

Notas Importantes
A  presente  autorização  é válida enquanto a  inscrição se  mantiver ativa e  deixará de produzir efeitos em caso de desistência
ou anulação da inscrição, quer esta ocorra presencialmente ou por escrito e nunca por via telefónica.

Caso  a sua conta seja debitada indevidamente a Junta de Freguesia de Benfica, procederá de imediato à Reversão do Débito
através de um crédito na sua conta bancária.

Se  optar  por  mudar  de  Banco,  agradecemos  que informe de imediato os nossos serviços para que os mesmos possam
proceder atempadamente à alteração do NIB.


