ASSOCIAÇÃO DE ESGRIMA DA
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Fundada a 22 de Julho de 2010 - NIPC: 509506976
Sede Provisória: Caminho Campo Primeiro de Maio - 9060-418 Funchal

CIRCULAR N.º 1 - 19/20 - Início Época/Inscrições 2019/2020
Funchal, 06 de Setembro 2019

Enviamos as indicações para a Filiação/Revalidação dos clubes e inscrição de
atletas/Treinadores e Dirigentes para esta época 2019/2020.
Solicitamos que comecem desde já a tratar dos documentos para facilitar a
fluidez dos serviços administrativos.
1.

Filiação/Revalidação de clubes 2019/2020 - Documentos Necessários

- Anexo 1 - Ficha de Inscrição FPE - Clubes
- Anexo 2 – Ficha de Inscrição AERAM – Clubes
- Anexo 3 – Termo de Aceitação Política de Privacidade – A assinar pelo
Responsável do Clube
- Cópia da ata de tomada de posse dos órgãos sociais em exercício – Sempre
que se verificar alterações;
- Estatutos do Clube no caso da 1ª Filiação;
2. Inscrição de Atletas/Treinadores/Dirigentes 2019-2020 - Documentos
Necessários
- 1 Fotografia (tipo passe) – No caso da 1º Inscrição (pode ser uma cópia a
cores)
- C.Cidadão* ou B.I.+ contribuinte
*Caso se recusem a facultar uma cópia caberá a quem recebe a ficha de
inscrição a responsabilidade de confirmar se os dados da inscrição estão
exactamente conforme o original (nome, a data de nascimento, o nº
Identificação (incluindo os 4 últimos caracteres) e o nº contribuinte (NIF),
devendo o receptor da ficha declarar que está conforme o original e
assinar.
- Anexo 4 - Ficha de inscrição de atleta, treinador e dirigente, na FPE
- Anexos 5, 6 - Ficha de atleta e treinador, na AERAM – Apenas no caso da 1ª
Inscrição - preferencialmente preenchida em formado digital e enviada para o
email aeram.geral@gmail.com;
- Anexo 7 - Autorização controlo Anti-Doping - para atletas menores de idade e
apenas para os escalões de iniciados, cadetes e juniores.
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- Anexo 8 - Exame médico-desportivo em impresso CNMD
(1ª vez – aquando a inscrição; Revalidação – no mês de aniversário ou na data
de caducidade do
exame anterior, caso seja anterior ao mês de nascimento)
- Anexo 9 – Declaração de Consentimento Utilização dados Pessoais – A
Assinar pelo Encarregado de Educação do Atleta ou pelo Atleta se for maior de
idade;
3.

Outros documentos Úteis

Anexo 10 – Tabela de Escalões – Datas Nascimento
Anexo 11 – Tabela de Preços AERAM 2019/2020 – Queremos que os clubes
entendam a taxa de inscrição mais reduzida dos Benjamins e dos Femininos
como um incentivo ao desenvolvimento da modalidade no género feminino e do
escalão de Base.
Anexo 12 – Tabela de Preços FPE 2019/2020
Anexo 13 – Impresso de participação de Seguro em caso de lesão –
Companhia de Seguros MAFRE Apólice nº 2601491400416/0
Anexo 14 – Circular da FPE com informação de Início de Época
4. Horário de Secretaria/Atendimento Público da Associação de Esgrima
da RAM
2ª, 4º e 5ª feira – Das 14h00 às 17h00
3ª e 6ª feira – Das 10h às 13h00
5. Contacto Telefónico: 933925654 (Disponível 2ª a 6ªfeira, das 9h30 às
17h30)
Coordenação Geral/Secretaria

Com os melhores cumprimentos
Coordenadora Geral
Sónia Pereira

