
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nome Completo / Full Name:  _________      ________     

___________________________________________________________________________ Sexo / Sex: F   M  
 

 

Data de Nascimento / Date of Birth:  / /  
 

B.I. / Passport nº / Identification:   Data Doc. / Doc. Date:  / /  
 

Morada / Address:   
 

Nacionalidade / Nationality:  
 

Profissão / Occupation:  
 

Tel. / Phone:  / / E-mail:   

 

       Ens. Básico              2-º ciclo  3.º ciclo   Ens. Secundário    Ens. Superior  

Primary School   Middle School   High School   College Education     

 

Possui alguma necessidade especial que necessite de equipamento adequado? / Do you have any special condition which 
requires special equipment?  Sim/Yes   Não / No  

Qual? / Which condition?   

 

Tomei conhecimento das Normas de Utilização do Espaço Internet / I understand the rules of use of the Internet Space: 

Assinatura do Utente / Signature:   

Assinatura do Assistente / Assistant’s Signature:   

 

A PREENCHER APENAS PELOS UTENTES MENORES DE IDADE / FOR MINORS ONLY: 

Filiação / Parents: 

Nome do Pai / Father’s Name:  Contacto:  

Nome da Mãe / Mother’s Name: Contacto:  

Outro / Other:     Contacto:   

Nota: É necessária apresentação de Bilhete de Identidade de um dos encarregados de educação. / It’s necessary the 
presentation of an ID document from the parents. 

 

IMPORTANTE / IMPORTANT:  
Os dados constantes desta ficha farão parte de uma base de dados, que será utilizada com objectivos estatísticos, assim como 
para contactos no âmbito das actividades do Espaço Internet de São Brás de Alportel e do Município de São Brás de Alportel. A 
base de dados constituída respeitará a legislação em vigor, em matéria de protecção de dados pessoais. Se não autoriza que os 
seus dados sejam utilizados para os fins acima descritos, assinale aqui  
 
All information included in this application will be part of a database used for statistic purposes, as well as contacts related to 
São Brás de Alportel’s Internet Space and Municipality. The referred database respects legislation regarding protection of 
personal information. If you do not authorize the use of your information for the above mentioned purposes, please check the 
box  

 
 

Ficha de Utilizador / User Application 

Data / Date:  

Número / Number:  


