
Exmo. Major-General Comandante da Academia Militar 

 

NOME ________________________________ POSTO/CATEGORIA/CIVIL ___________, com o 

BI/CC/NP Nº _____________ de ___/____/______ com a Validade ___/____/______, vem requerer a V. Exa 

autorização para frequentar a(s) seguinte(s) infra-estrutura(s) desportiva(s): PISCINA / SALA DE 

MUSCULAÇÃO / GINÁSIO COBERTO / GINÁSIO DESCOBERTO / PISTA DE TARTAN /  PISTA 

DE OBSTÁCULOS E ANEXOS (riscar ou cortar as infraestruturas não pretendidas), 

responsabilizando-me por quaisquer acidentes ou estragos que eventualmente venham a ocorrer durante ou em 

consequência da prática da(s) sua(s) atividade(s), responsabilizando-me também pela não utilização e prática 

desportiva nas infraestruturas, sempre que tal se torne necessário, por motivos de cerimónias, celebrações de 

dias festivos ou outros que forem considerados pelo comando da AM. 

Período pretendido das ____h____ ás ____h____ de ___/____/_____ a ___/____/_____*.  

* (se  a data terminar no final do ano-31dec, tem de fazer até -15dec do mesmo ano a renovação do parqueamento para ano seguinte, se o assim pretender, 

na SO IS AM-SEDE). 

O Requerente 

Lisboa, ____ de _______________ de _______ 

_______________________________ 

____________ 

 

Informação complementar: 

Contacto (s) telefónico (s): ____________________ 

Contacto (s) Email (s): __________________________________________________  

Residência: ______________________________________________________________________ 

Dados para emissão do comprovativo de pagamento feito pela Secção de Logística / Tesouraria da AM *:  

NIF ________________ 

“Fazer o pagamento mensal, trimestral, semestral ou anual (riscar o que não interessa) na Secção de Logística / Tesouraria da AM, conforme 

a Tabela de Preços das Infraestruturas Desportivas e para Apoio Escolar AM. 

*A Secção de Logística / Tesouraria da AM, informa a SOIS que se encontra regularizada toda e qualquer situação referente ao respetivo, 

requerente acima mencionado (pagamentos são feitos entre 01jan e 31dec do respetivo ano).” 
 

Documentação em Anexo: 

- Fotografia Digitalizada tipo passe, para elaboração de Cartão de Acesso. 

NOTA: Para utilizar a piscina, acompanhar o requerimento com o atestado médico para esse efeito. 

 

Depois de preenchido e assinado, entregar na AM-SEDE. 


