
 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MENOR 
 

 

(Encarregado Educação)___________________________________________________, 

nascido(a) em _____________, na freguesia _______________, portador(a) do Cartão de 

Cidadão nº ________________, emitido pela República Portuguesa e válido até 

______________, Casado(a), com ________________, nascido(a) a _____________, na 

freguesia de __________, Funchal, portador do Cartão de Cidadão nº ____________, 

emitido pela República Portuguesa e válido até ________________, ambos residentes na 

__________________________________, ___________ - __________, declaram que 

autorizam o seu filho(a) menor, _____________________________________________, 

solteiro(a), nascido(a) a _______________, na freguesia de ___________, ___________, 

portador do Cartão de Cidadão nº _____________, emitido pela República Portuguesa e 

válido até _____________________, a viajar para Território Continental – LISBOA 

nos dias 20 e 21 de janeiro de 2023. A menor viaja na companhia do Diretor Técnico 

Regional da Associação de Natação da Madeira, Prof. Vítor Hugo Freitas Pereira, titular 

do Cartão de Cidadão nº 13201003, válido até 14-09-2028, residente em Estrada 

Alternativa do Caniço, Monte da Azenha II, Caniço - Madeira. 

 

Funchal, 18 de janeiro de 2023 

 

Nome        Assinaturas 

--------------------------------------------------------------                   --------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------                   --------------------------------------- 



AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MENOR 
(responsabilidade parental conjunta) 

 

 

 

a)(Encarregado de Educação)________________________________________________, 

nascido(a) em _____________, na freguesia _______________, portador(a) do Cartão de 

Cidadão nº ________________, emitido pela República Portuguesa e válido até 

______________, e b) (Mãe/Pai)___________________________________, nascido(a) 

a _____________, na freguesia de __________, Funchal, portador do Cartão de Cidadão 

nº ____________, emitido pela República Portuguesa e válido até ____________, ambos 

residentes na Madeira a)____________________________________________, 

___________ - __________, b) ___________________________________________, 

___________ - __________, declaram que autorizam o seu filho(a) menor, 

____________________________________________________, solteiro(a), nascido(a) 

a ___________________, na freguesia de ____________, __________, portador do 

Cartão de Cidadão nº _____________, emitido pela República Portuguesa e válido até 

_______________, a viajar para Território Continental – LISBOA nos dias 20 e 21 

de janeiro de 2023. A menor viaja na companhia do Diretor Técnico Regional da 

Associação de Natação da Madeira, Prof. Vítor Hugo Freitas Pereira, titular do Cartão de 

Cidadão nº 13201003, válido até 14-09-2028, residente em Estrada Alternativa do Caniço, 

Monte da Azenha II, Caniço - Madeira. 

 

Funchal, 18 de janeiro de 2023 

 

Nome        Assinaturas 

a) ----------------------------------------------------------                   ---------------------------------------- 

b) ----------------------------------------------------------                   ---------------------------------------- 


