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QUINZENÁRIO – João Semana 
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Telefone Telemóvel Endereço de e-mail 
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País Código postal Localidade 
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SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "JOÃO SEMANA" 

CONDIÇÕES GERAIS DA ASSINATURA 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, Pessoa Colectiva n.º 500 834 610, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, 288 em Ovar, 

na qualidade de proprietária do jornal que adota o título “João Semana”, doravante designada por SCMO, obriga-se a enviar 

ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 

SUBSCRIÇÃO 

A subscrição da assinatura é formalizada através do preenchimento deste formulário e é activada após a confirmação do 

pagamento do valor da anuidade. O Assinante receberá o primeiro exemplar na dada da publicação imediatamente seguinte 

à data do pagamento. 

A subscrição da assinatura é feita pelo período de 1 (um) ano, com início na data indicada no formulário anexo. A assinatura 

renova-se, automaticamente no fim do prazo, sucessivamente e por iguais períodos.  

CANCELAMENTO 

O cancelamento da assinatura pode ser feito em qualquer momento e pode ser feito por escrito (e-mail ou carta) com indicação 

dos dados de identificação do assinante e comunicação da decisão de cancelamento. Pelo cancelamento não haverá direito 

ao reembolso do valor correspondente às edições pagas e não recebidas. 

SUSPENSÃO 

Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 

O prazo de término do envio das publicações assinadas é imediatamente prolongado por período correspondente ao da 

interrupção de entrega. 

 



PREÇO E PAGAMENTO 

O preço anual da subscrição da assinatura é de 20,00€ (vinte euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor e inclui os custos 

de envio. O preço poderá ser atualizado na renovação, desde que a atualização seja previamente comunicada pela SCMO ao 

Assinante. 

O primeiro pagamento deverá ser efetuado, no acto de Assinatura, e nos 60 dias anteriores à data de renovação da Assinatura. 

O pagamento da assinatura é efetuado à SCMO que para o efeito disponibiliza os seguintes meios de pagamento: 

a) Em numerário ou por multibanco nos serviços administrativos da SCMO localizados no edifício sede da SCMO; 

b) Por Transferência bancária para a conta de depósito que a sociedade SCMO mantém aberta junto da CGD com o NIB 

0035 0573 00000003330 68 (devendo indicar, obrigatoriamente, o nome do utilizador na descrição da transferência 

bancária, de modo a que seja possível identificar o Assinante). 

c) Por débito direto - A adesão ao débito direto é gratuita e feita após autorização dada pelo Assinante O valor a pagar, bem 

como a data de pagamento da subscrição é comunicado com antecedência e corresponderá ao valor anual da subscrição. 

ENTREGA 

Via Postal – A entrega por esta via é feita no dia útil a seguir ao da data de capa da publicação para a morada indicada pelo 

Assinante no preenchimento deste formulário, sem custos de envio. 

Ponto de Venda – A entrega é efetuada num ponto de venda. Neste caso o assinante desloca-se ao ponto de venda, da sua 

preferência, para levantar o jornal. 

A SCMO não poderá ser, de forma alguma, responsabilizada pela não entrega ou entrega defeituosa da publicação que 

resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 

extravio de um número do jornal, por facto que lhe seja imputável, a SCMO, sempre que o Assinante o solicite, poderá proceder 

à sua reexpedição. 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 

 
 
 
_________________________________________________ _____/_____/________  

O Assinante 
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 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 

 
 
 
_________________________________________________ _____/_____/________  

O Assinante 



FICHA DE SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURA 

QUINZENÁRIO – João Semana 

Nome completo 
 

Telefone Telemóvel Endereço de e-mail 
   

Morada de entrega 

 

País Código postal Localidade 

    

NIF/NIC     Data de início da subscrição 

      
 

      
 

SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "JOÃO SEMANA" 

CONDIÇÕES GERAIS DA ASSINATURA 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, Pessoa Colectiva n.º 500 834 610, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, 288 em Ovar, 

na qualidade de proprietária do jornal que adota o título “João Semana”, doravante designada por SCMO, obriga-se a enviar 

ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 

SUBSCRIÇÃO 

A subscrição da assinatura é formalizada através do preenchimento deste formulário e é activada após a confirmação do 

pagamento do valor da anuidade. O Assinante receberá o primeiro exemplar na dada da publicação imediatamente seguinte 

à data do pagamento. 

A subscrição da assinatura é feita pelo período de 1 (um) ano, com início na data indicada no formulário anexo. A assinatura 

renova-se, automaticamente no fim do prazo, sucessivamente e por iguais períodos.  

CANCELAMENTO 

O cancelamento da assinatura pode ser feito em qualquer momento e pode ser feito por escrito (e-mail ou carta) com indicação 

dos dados de identificação do assinante e comunicação da decisão de cancelamento. Pelo cancelamento não haverá direito 

ao reembolso do valor correspondente às edições pagas e não recebidas. 

SUSPENSÃO 

Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 

O prazo de término do envio das publicações assinadas é imediatamente prolongado por período correspondente ao da 

interrupção de entrega. 

 



PREÇO E PAGAMENTO 

O preço anual da subscrição da assinatura é de 20,00€ (vinte euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor e inclui os custos 

de envio. O preço poderá ser atualizado na renovação, desde que a atualização seja previamente comunicada pela SCMO ao 

Assinante. 

O primeiro pagamento deverá ser efetuado, no acto de Assinatura, e nos 60 dias anteriores à data de renovação da Assinatura. 

O pagamento da assinatura é efetuado à SCMO que para o efeito disponibiliza os seguintes meios de pagamento: 

a) Em numerário ou por multibanco nos serviços administrativos da SCMO localizados no edifício sede da SCMO; 

b) Por Transferência bancária para a conta de depósito que a sociedade SCMO mantém aberta junto da CGD com o NIB 

0035 0573 00000003330 68 (devendo indicar, obrigatoriamente, o nome do utilizador na descrição da transferência 

bancária, de modo a que seja possível identificar o Assinante). 

c) Por débito direto - A adesão ao débito direto é gratuita e feita após autorização dada pelo Assinante O valor a pagar, bem 

como a data de pagamento da subscrição é comunicado com antecedência e corresponderá ao valor anual da subscrição. 

ENTREGA 

Via Postal – A entrega por esta via é feita no dia útil a seguir ao da data de capa da publicação para a morada indicada pelo 

Assinante no preenchimento deste formulário, sem custos de envio. 

Ponto de Venda – A entrega é efetuada num ponto de venda. Neste caso o assinante desloca-se ao ponto de venda, da sua 

preferência, para levantar o jornal. 

A SCMO não poderá ser, de forma alguma, responsabilizada pela não entrega ou entrega defeituosa da publicação que 

resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 

extravio de um número do jornal, por facto que lhe seja imputável, a SCMO, sempre que o Assinante o solicite, poderá proceder 

à sua reexpedição. 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 

 
 
 
_________________________________________________ _____/_____/________  

O Assinante 
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na qualidade de proprietária do jornal que adota o título “João Semana”, doravante designada por SCMO, obriga-se a enviar 

ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 
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O cancelamento da assinatura pode ser feito em qualquer momento e pode ser feito por escrito (e-mail ou carta) com indicação 
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Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 
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A SCMO não poderá ser, de forma alguma, responsabilizada pela não entrega ou entrega defeituosa da publicação que 

resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 

extravio de um número do jornal, por facto que lhe seja imputável, a SCMO, sempre que o Assinante o solicite, poderá proceder 

à sua reexpedição. 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 

 
 
 
_________________________________________________ _____/_____/________  
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SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "JOÃO SEMANA" 

CONDIÇÕES GERAIS DA ASSINATURA 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, Pessoa Colectiva n.º 500 834 610, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, 288 em Ovar, 

na qualidade de proprietária do jornal que adota o título “João Semana”, doravante designada por SCMO, obriga-se a enviar 

ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 

SUBSCRIÇÃO 

A subscrição da assinatura é formalizada através do preenchimento deste formulário e é activada após a confirmação do 

pagamento do valor da anuidade. O Assinante receberá o primeiro exemplar na dada da publicação imediatamente seguinte 

à data do pagamento. 

A subscrição da assinatura é feita pelo período de 1 (um) ano, com início na data indicada no formulário anexo. A assinatura 

renova-se, automaticamente no fim do prazo, sucessivamente e por iguais períodos.  

CANCELAMENTO 

O cancelamento da assinatura pode ser feito em qualquer momento e pode ser feito por escrito (e-mail ou carta) com indicação 

dos dados de identificação do assinante e comunicação da decisão de cancelamento. Pelo cancelamento não haverá direito 

ao reembolso do valor correspondente às edições pagas e não recebidas. 

SUSPENSÃO 

Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 

O prazo de término do envio das publicações assinadas é imediatamente prolongado por período correspondente ao da 

interrupção de entrega. 

 



PREÇO E PAGAMENTO 

O preço anual da subscrição da assinatura é de 20,00€ (vinte euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor e inclui os custos 

de envio. O preço poderá ser atualizado na renovação, desde que a atualização seja previamente comunicada pela SCMO ao 

Assinante. 

O primeiro pagamento deverá ser efetuado, no acto de Assinatura, e nos 60 dias anteriores à data de renovação da Assinatura. 

O pagamento da assinatura é efetuado à SCMO que para o efeito disponibiliza os seguintes meios de pagamento: 

a) Em numerário ou por multibanco nos serviços administrativos da SCMO localizados no edifício sede da SCMO; 

b) Por Transferência bancária para a conta de depósito que a sociedade SCMO mantém aberta junto da CGD com o NIB 

0035 0573 00000003330 68 (devendo indicar, obrigatoriamente, o nome do utilizador na descrição da transferência 

bancária, de modo a que seja possível identificar o Assinante). 

c) Por débito direto - A adesão ao débito direto é gratuita e feita após autorização dada pelo Assinante O valor a pagar, bem 

como a data de pagamento da subscrição é comunicado com antecedência e corresponderá ao valor anual da subscrição. 

ENTREGA 

Via Postal – A entrega por esta via é feita no dia útil a seguir ao da data de capa da publicação para a morada indicada pelo 

Assinante no preenchimento deste formulário, sem custos de envio. 

Ponto de Venda – A entrega é efetuada num ponto de venda. Neste caso o assinante desloca-se ao ponto de venda, da sua 

preferência, para levantar o jornal. 

A SCMO não poderá ser, de forma alguma, responsabilizada pela não entrega ou entrega defeituosa da publicação que 

resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 

extravio de um número do jornal, por facto que lhe seja imputável, a SCMO, sempre que o Assinante o solicite, poderá proceder 

à sua reexpedição. 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 
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ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 
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à data do pagamento. 
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dos dados de identificação do assinante e comunicação da decisão de cancelamento. Pelo cancelamento não haverá direito 

ao reembolso do valor correspondente às edições pagas e não recebidas. 

SUSPENSÃO 

Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 
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resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 
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à sua reexpedição. 
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Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 

 
 
 
_________________________________________________ _____/_____/________  

O Assinante 



FICHA DE SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURA 

QUINZENÁRIO – João Semana 

Nome completo 
 

Telefone Telemóvel Endereço de e-mail 
   

Morada de entrega 

 

País Código postal Localidade 

    

NIF/NIC     Data de início da subscrição 

      
 

      
 

SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "JOÃO SEMANA" 

CONDIÇÕES GERAIS DA ASSINATURA 

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, Pessoa Colectiva n.º 500 834 610, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, 288 em Ovar, 

na qualidade de proprietária do jornal que adota o título “João Semana”, doravante designada por SCMO, obriga-se a enviar 

ao Assinante identificado neste formulário, e para a morada indicada pelo Assinante no mesmo formulário, todas as edições 

impressas em suporte papel do jornal “João Semana”, mediante pagamento do valor da subscrição da assinatura anual. 

SUBSCRIÇÃO 

A subscrição da assinatura é formalizada através do preenchimento deste formulário e é activada após a confirmação do 

pagamento do valor da anuidade. O Assinante receberá o primeiro exemplar na dada da publicação imediatamente seguinte 

à data do pagamento. 

A subscrição da assinatura é feita pelo período de 1 (um) ano, com início na data indicada no formulário anexo. A assinatura 

renova-se, automaticamente no fim do prazo, sucessivamente e por iguais períodos.  

CANCELAMENTO 

O cancelamento da assinatura pode ser feito em qualquer momento e pode ser feito por escrito (e-mail ou carta) com indicação 

dos dados de identificação do assinante e comunicação da decisão de cancelamento. Pelo cancelamento não haverá direito 

ao reembolso do valor correspondente às edições pagas e não recebidas. 

SUSPENSÃO 

Os pedidos de suspensão de entregas, para um determinado período de tempo, devem ser comunicados por escrito (carta ou 

e-mail) até 5 dias úteis antes da data em que pretende ver interrompida a entrega da assinatura. Caso não nos indique prazo 

para retomar o envio da publicação, o envio ficará suspenso até indicação em contrário. A reativação do envio pode ser 

solicitada a qualquer momento, sendo para isso necessário comunicar por escrito (carta ou e-mail) até 5 dias úteis antes do 

dia em que o Assinante deseja receber o jornal. 

O prazo de término do envio das publicações assinadas é imediatamente prolongado por período correspondente ao da 

interrupção de entrega. 

 



PREÇO E PAGAMENTO 

O preço anual da subscrição da assinatura é de 20,00€ (vinte euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor e inclui os custos 

de envio. O preço poderá ser atualizado na renovação, desde que a atualização seja previamente comunicada pela SCMO ao 

Assinante. 

O primeiro pagamento deverá ser efetuado, no acto de Assinatura, e nos 60 dias anteriores à data de renovação da Assinatura. 

O pagamento da assinatura é efetuado à SCMO que para o efeito disponibiliza os seguintes meios de pagamento: 

a) Em numerário ou por multibanco nos serviços administrativos da SCMO localizados no edifício sede da SCMO; 

b) Por Transferência bancária para a conta de depósito que a sociedade SCMO mantém aberta junto da CGD com o NIB 

0035 0573 00000003330 68 (devendo indicar, obrigatoriamente, o nome do utilizador na descrição da transferência 

bancária, de modo a que seja possível identificar o Assinante). 

c) Por débito direto - A adesão ao débito direto é gratuita e feita após autorização dada pelo Assinante O valor a pagar, bem 

como a data de pagamento da subscrição é comunicado com antecedência e corresponderá ao valor anual da subscrição. 

ENTREGA 

Via Postal – A entrega por esta via é feita no dia útil a seguir ao da data de capa da publicação para a morada indicada pelo 

Assinante no preenchimento deste formulário, sem custos de envio. 

Ponto de Venda – A entrega é efetuada num ponto de venda. Neste caso o assinante desloca-se ao ponto de venda, da sua 

preferência, para levantar o jornal. 

A SCMO não poderá ser, de forma alguma, responsabilizada pela não entrega ou entrega defeituosa da publicação que 

resultem de erros ou omissões imputáveis ao distribuidor postal ou que resultem de desastres naturais. Em caso de perda ou 

extravio de um número do jornal, por facto que lhe seja imputável, a SCMO, sempre que o Assinante o solicite, poderá proceder 

à sua reexpedição. 

TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos na subscrição da assinatura, e que são apenas os que constam neste formulário, destinam-se a 

possibilitar a gestão da assinatura subscrita pelo titular dos dados. Se o Assinante optar pelo pagamento da subscrição por 

débito direto, a SCMO recolhe ainda os dados bancários do titular em formulário próprio e em exclusivo para este efeito. 

Os dados pessoais serão mantidos durante a assinatura e até que cesse a obrigação legal de os conservar por força das normas 

contabilísticas e fiscais aplicáveis. 

A SCMO. é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais e garante a segurança e confidencialidade do 

respetivo tratamento. Os dados pessoais serão tratados no escrupuloso respeito pela legislação aplicável. 

São facultados ao respetivo titular os direitos de oposição, de acesso, de retificação, de portabilidade e de apagamento dos 

dados pessoais que lhe digam respeito, a exercer por meio de comunicação escrita dirigida à SCMO, Rua Dr. Francisco Zagalo, 

228, 3880-145 Ovar ou utilizando o endereço eletrónico qualidade@scmovar.pt 

O titular dos dados dispõe igualmente do direito de apresentar reclamações junto da Comissão Nacional da Proteção de Dados. 

 

 Declaro que li e concordo com as condições de subscrição de assinatura descritas neste formulário de subscrição. 

 Declaro para os efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), ter tomado conhecimento e compreendido os 

direitos que me assistem relativamente aos meus dados pessoais e prestar por este meio o meu consentimento expresso 

para a recolha, utilização e tratamento dos meus dados pessoais inseridos neste formulário, nas condições descritas e para 

cumprimento das obrigações legais inerentes ao mesmo. 
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O Assinante 


