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FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO 
 

Sócio Nº: ________ (A atribuir pela Direcção) 

 

Data de admissão: ____ / ____ / ____ (A preencher pela Direcção) _________________  

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ____ / ____ / _________ (DD/MM/AAAA) 

 

 

Naturalidade: ____________________________________________________________ 

 

Nº do Bilhete de Identidade/Cartão de Residência/Passaporte: _________________  

 

Data da Emissão: ____ / ____ / _________ (DD/MM/AAAA) 

 

Local de Emissão: _________________ Arquivo/Entidade: _________________ 

 

Número de Identificação Fiscal: ____________________  

 

Profissão/Ocupação: _____________________ 



 

Morada: ______________________________________________________________ 

 

Localidade: ______________________________ Código Postal: _________________ 

 

Telefone______________Fax___________________Telemovel__________________ 

 

E-Mail: _______________________________ 

 

Local: _______________, ______ de _______________ de 20_________ 

 

 

____________________________ 

Assinatura do candidato a sócio (igual à do Bilhete de Identidade/Cartão de 

Residência/Passaporte) 

 
________________________________________________________________ 

 
Esta ficha de inscrição deve contemplar os nomes e as assinaturas de dois (2) 

associados no pleno exercício dos seus direitos sociais, tal como requerido no 

Capítulo II Artº 6 dos Estatutos (Associados Efectivos) 

 
 

Sócio proponente 1 _______________________________ 

  

Sócio proponente 2 _______________________________  
 
Pagamento de Quotas 
 
Seleccione a sua opção  

 
□ Mensal (5 Euros) 

□ Trimestral (15 Euros) 

□ Semestral (30 Euros) 

□ Anual (60 Euros) 

 
Jóia de inscrição : Valor Mínimo de € 30,00 (Euros)  
 

Forma de Pagamento 
 
Seleccione a sua opção  

 
□ Transferência Bancária  

□ Vale Postal 



□ Cheque 

 

 

 

Nota:  

1. Imprima, preencha e assine a ficha de inscrição. Faça a digitalização, anexe uma foto 

(tipo passe) e envie por e-mail para: didinhocasimiro@gmail.com 

  

2. Só depois do registo da Associação como Pessoa Colectiva é que serão disponibilizados 

os dados fiscais, bancários e a morada postal da Associação para pagamento da Jóia de 

Inscrição e das Quotas.  

 

No entanto, pode fazer desde já a sua inscrição como sócio, pois a atribuição do Nº de 

Associado será em função das datas das inscrições recebidas.  
 
 


