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CIRCULAR Nº 099/21 
 

ASSUNTO: Divulgação de Eventos 

Lisboa, 28 de setembro de 2021 

 
 
 

Exmos. Senhores, 
  

Vimos por este meio proceder à divulgação: 

 

→ Open Juvenis Mestre António Morais 2021 - Associação Castelo Branco 

→ Open Cadetes Mestre António Morais 2021 - Associação Castelo Branco 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 

 

Com o Apoio: 

   

Open Cadetes Mestre António Morais – 2021 

Data Domingo, 10 de Outubro de 2021  

Local 

Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas José Sanches e São 

Vicente da Beira em Alcains, na Rua José Sanches Roque. 

Tipo de Prova Individual por categorias de peso e normas FPJ 

 
Horários 

Teste Covid-19: 8:30 h às 11:00 h Pesagens Oficiosas: 10:00 h às 10:30 h, 

Pesagens Oficiais: 10:30 h às 11:00 h Sorteio: 11:00 h, Início da 

Competição: 13:00 h (Previsão) 

Inscrições 

Até 21 de Junho segunda-feira, devem possuir respetivo comprovativo de 

pagamento no momento de preenchimento do respetivo formulário - 

Inscrições – IBAN - PT50 0010 0000 56344470001 81 

Atletas da ADJCBranco – 10,00 € (dez euros)  

Atletas de Outras Associações Distritais – 15,00 € (quinze euros) 

Documentação 

Entrega de Termo de Responsabilidade e Testagem Covid-19  

Declaração Proteção de Dados no momento da testagem.  

Apresentação do cartão de cidadão na pesagem.  

Arbitragem 

A cargo da entidade organizadora, contudo solicita-se se possível a todas as 

associações ou clubes participantes, que colaborem com a participação de 1 

Árbitro devidamente equipado (inscrito junto c/ atletas). A ADJCB 

comparticipa o almoço e a testagem Covid-19 aos árbitros devidamente 

inscritos. 

Assistência 
Médica 

Permanência de um Fisioterapeuta durante a competição. 

Prémios 
Medalhas para os três atletas primeiros classificados e três equipas melhor 

pontuadas. 

Apoios 

Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, Câmara 

Municipal de Castelo Branco, ToriSport e NextPharma e Federação 

Portuguesa de Judo. 

Informações Administrativo – José Duarte – 966 200 354 

Oferta Oferta de Teste Covid-19 aos treinadores (um por cada clube inscrito). 

Responsabilidade 

A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidentes 

inerentes à prova, apesar de providenciar os meios de apoio necessários. 

 

https://forms.gle/VkPHoZTRtW6RtV8NA


ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 
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Pesagens Oficiais: 9:30 h às 10:30 h Sorteio: 10:30 h, Início da 

Competição: 11:00 h 
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Até 21 de Junho segunda-feira, devem possuir respetivo comprovativo de 

pagamento no momento de preenchimento do respetivo formulário - 

Inscrições – IBAN - PT50 0010 0000 56344470001 81 

Atletas da ADJCBranco – 10,00 € (dez euros)  

Atletas de Outras Associações Distritais – 15,00 € (quinze euros) 
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Entrega de Termo de Responsabilidade e Testagem Covid-19  

Declaração Proteção de Dados no momento da testagem.  

Apresentação do cartão de cidadão na pesagem. 
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A cargo da entidade organizadora, contudo solicita-se se possível a todas as 

associações ou clubes participantes, que colaborem com a participação de 1 

Árbitro devidamente equipado (inscrito junto c/ atletas). A ADJCB 

comparticipa o almoço e a testagem Covid-19 aos árbitros devidamente 

inscritos. 

Assistência 
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Permanência de um Fisioterapeuta durante a competição. 

Prémios 
Medalhas para os três atletas primeiros classificados e três equipas melhor 

pontuadas. 
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Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, Câmara 

Municipal de Castelo Branco, ToriSport e NextPharma e Federação 

Portuguesa de Judo. 

Informações Administrativo – José Duarte – 966 200 354 

Oferta Oferta de Teste Covid-19 aos treinadores (um por cada clube inscrito). 

Responsabilidade 

A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidentes 

inerentes à prova, apesar de providenciar os meios de apoio necessários. 
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ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 

 

E-Mail: geral.adjcb@gmail.com / presidente.adjcb@gmail.com  

 

Autorização Para Processamento de Dados e Outros 

Eu, _________________________________________________ (nome completo), ____________ (estado civil), 

portador do cartão de cidadão n.º________________, válido até __/__/______, com morada em 

______________________________________________________________, o Próprio ou na qualidade de encarregado 

de educação e ou legal representante do menor (riscar o que não interessa ou se maior de idade) 

______________________________, autorizo a introdução dos dados pessoais necessários à minha participação / do 

meu educando (riscar o que não interessa) nas atividades organizadas pela Associação Distrital de Judo de Castelo 

Branco, e previstas nos seus estatutos, concordando expressamente com a sua política de privacidade e prestando o 

necessário consentimento para o tratamento dos dados recolhidos nos termos e condições descritos infra e de acordo 

com as regras das atividades em que participar e / o meu educando for interveniente (riscar o que não interessa).  

Mais autorizo expressamente que seja feita a publicação no site das fotografias e imagens em que eu me encontre / 

o meu filho se encontre (riscar o que não interessa) presente e que ilustrem as atividades desenvolvidas. 

Termos e Condições Gerais 

  A Associação Distrital de Judo de Castelo Branco é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve as suas 

atividades no âmbito do desporto e atividade física. No âmbito das diversas atividades que desenvolve serão recolhidos 

dados pessoais dos vários intervenientes. Esses dados serão tratados de acordo com a nossa Política de Privacidade e 

apenas com o propósito de cumprir as finalidades previstas nos estatutos.  

A Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, desenvolve um conjunto de atividades e participa em diversos 

eventos e competições. A participação nas atividades e competições está reservada a todos os interessados que se 

tenham inscrito e que aceitam as condições de participação ao assinarem a respetiva “Autorização”. A referida 

participação pode implicar a divulgação de fotografias e de hiperligações para vídeos divulgados na plataforma YouTube, 

Facebook ou Instagram e ainda nas plataformas oficiais da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, 

nomeadamente no sítio oficial e outras plataformas online. A publicação dos vídeos que serão avaliados no âmbito das 

atividades, será feita em exclusivo pelos técnicos da instituição. As fotografias divulgadas preservarão a intimidade e o 

bom nome de todos quanto nelas apareçam de forma identificada. A sua divulgação e armazenamento serão feitos por 

tempo limitado e no estrito cumprimento dos objetivos pedagógicos do projeto. A participação nas atividades obriga à 

aceitação da divulgação dessas fotografias.  

A participação nas atividades obriga ainda à aceitação da seguinte Política de Privacidade e a assinatura da mesma 

determina o consentimento para tratamento dos dados pessoais recolhidos nos seguintes termos e condições: 

Política de Privacidade 

 A aceitação da presente política de privacidade determina o consentimento para tratamento dos seus dados nos precisos 

termos e condições em que os mesmos se encontram expressos. Leia atentamente estas condições e no caso de não 

consentir a sua utilização não a aceite.  

Responsabilidade pelo Tratamento dos Dados: Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, é a entidade responsável 

pelo tratamento dos seus dados pessoais recolhidos ou disponibilizados no site, no blog e em todos os formulários de 

registo e participação em atividades que fazem parte integrante do projeto.  

Dados Recolhidos, Finalidades, Obrigatoriedade e Fundamento: Os dados recolhidos nos formulários serão tratados 

apenas de acordo com o consentimento prestado nos campos assinalados para as seguintes finalidades. 
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ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 

 

E-Mail: geral.adjcb@gmail.com / presidente.adjcb@gmail.com  

 

1- Inscrição nas atividades da modalidade de Judo e respetivo seguro desportivo  (Atletas da ADJCB) 

2- Inscrição na Associação Distrital de Judo de Castelo Branco  (Atletas da ADJCB) 

3- Inscrição na Federação Portuguesa de Judo  (Atletas da ADJCB)  

4- Inscrição e Gestão da participação nas atividades organizadas pela Associação Distrital de Judo de Castelo Branco  

5- Inscrição nas várias atividades que fazem parte do plano de atividades da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco  

6- Envio de Newsletters com informação sobre as atividades realizadas ou a realizar  

7- Publicação de fotografias e vídeos no YouTube, Facebook ou Instagram e ainda nas plataformas oficiais da Associação Distrital de Judo 

de Castelo Branco, nomeadamente no sítio oficial e outras plataformas.   

 

Dados Recolhidos no Formulário de Registo nas Atividades: Os dados de registo/dados pessoais serão necessários para 

o registo nas atividades e serão utilizados para a finalidade de gestão da participação nas atividades. Para o cumprimento 

dos objetivos formativos e informativos do projeto, os dados serão armazenados pela Associação Distrital de Judo de 

Castelo Branco. Todos os dados solicitados são de recolha obrigatória e a sua recusa inviabiliza a participação nas 

atividades. 

Destinatários dos Dados: Os dados pessoais dos menores só podem ser facultados a terceiros com o propósito da 

organização de torneios/competições ou estágios, condição esta obrigatória para a sua participação. 

Os dados relativos à identificação da criança/jovem, seu encarregado de educação, contacto telefónico e correio 

eletrónico, caso haja concordância, poderão ainda ser facultados à Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, cujas 

atividades estão diretamente interligadas com outras instituições da modalidade. 

 

Autorizo    Não autorizo  

 

Tempo de Conservação em Função da Finalidade: Os dados dos atletas serão conservados pelo período de 6 meses 

contados após o termo da atividade.  

Direito de Acesso e Retirada do Consentimento: O titular dos dados tem direito de acesso, atualização, retificação ou 

eliminação dos seus dados pessoais, a todo o tempo o que poderá fazer dirigindo uma comunicação escrita para 

geral.adjcb@gmail.com. A retirada posterior do consentimento prestado para tratamento dos seus dados não 

compromete a licitude do tratamento com base no consentimento previamente dado.  

Recolha de Dados em Redes Abertas: Apesar dos esforços e mecanismos de segurança adotados pela Associação Distrital 

de Judo de Castelo Branco, tratando-se da recolha de dados em redes abertas, os seus dados pessoais podem circular na 

rede sem condições de segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.  

Direito de Reclamar: O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação quanto a qualquer questão relativa ao 

tratamento dos seus dados pessoais, junto da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco, dirigido ao respetivo 

Encarregado de Proteção de Dados, Abel Filipe Carrega Pereira Ribeiro Louro – Presidente da Direção. Não obstante, o 

titular dos dados tem direito ainda a reclamar junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD. 

Data: ____/____/_______      

Assinatura do Próprio (se Maior) / Encarregado de Educação/Tutor: __________________________________________ 

Por fim, fazendo uso dos direitos a que a lei me garante, declaro a minha intenção de participar nas atividades, bem como 

autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa), sempre que necessário a realização do Teste - COVID-19, realizado por um 

técnico de saúde devidamente especializado. 

Nome do Atleta: ____________________________________ Clube: _________________________   Data: ____/______/_____ 

Assinatura Atleta (Se Maior de Idade): _______________________Assinatura Encarregado de Educação: ___________________ 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Eu, ___________________________________, portador do documento de identificação 

n.º ______________, agente desportivo federado da modalidade de Judo no clube 

_____________________________, como o mail _________________@______________ e contacto 

telefónico __________________, declaro por minha honra, que: 

 
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas 

gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática 

desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre 

que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara; 
 

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas 

autoridades de saúde; 
 

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, 

durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas 

vésperas e no dia do treino e competição; 
 

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com 

indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como 

da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 

respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar; 
 

5. Aceito submeter-me a todos os testes e exames laboratoriais determinados pela equipa médica do 

meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde; 
 

6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de 

todos os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19. 

 
7. Declara para os devidos e legais efeitos que autoriza o envio dos resultados dos testes que efetuar 

para a Covid-19, realizados para garantir a prática do judo com o estrito cumprimento das 

respetivas regras de segurança, para o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Dr. Jorge 

Manuel de Oliveira Fernandes ou para o Representante daquela Federação que este designar, por 

razões administrativas e de logística, e independentemente do tipo ou natureza desses testes e dos 

resultados dos mesmos.  

 
______ de ________________ de 202__ 

 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

 
Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade): 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Orientação nº 036/2020 de 25/08/2020  
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