
 

 

Sócio - Identificação   

Nome:    

Morada:   

Código Postal:                     -    

Telemóvel:   

Email:   

Data Nascimento:           /         /   

BI/CC: NIF:  

Profissão:   

Nota Importante: Preencha este documento com letra legível e com todos os elementos pedidos.  

Nº _____/ 2023 

A preencher pelo CCRD Ferraria 

Foto 

Sócio Nº 
_________ 

A preencher pelo CCRD Ferraria 

 - Deferido 
 
 - Indeferido 

Deliberado em Reunião de Direção em: _____/______/________ 

Presidente da Direção 
 

  ___________________________ 

• Deverá juntar uma fotografia ao formulário de inscrição. 

• As quotas estão fixadas em 6€ (seis euros) anuais. Para novos sócios aderentes existe uma joia de inscrição no valor de 2€ (dois euros). 

• O pagamento poderá ser efetuado através de cheque à ordem do Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria ou por transferência 
bancária para o IBAN: PT50 0045 6434 4013 0699 0400 2, do Crédito Agrícola sendo necessário o envio do comprovativo para o email: 
geral@clubeferraria.pt, mencionando o nome e número de sócio a que o pagamento se refere . Atenção sem o envio do respectivo 
comprovativo o pagamento não poderá ser validado. 

• Os menores de 13 anos estão isentos do pagamento de quotas, estando sujeitos ao pagamento da joia mencionada anteriormente. 

• Os dados recolhidos neste impresso são confidenciais e a sua exatidão são da responsabilidade do aderente. Serão processados e armazena-
dos informaticamente e destinam-se ao uso exclusivo do CCRD Ferraria assim como nas relações contratuais a que o mesmo se encontra 
obrigado. Os interessados podem ter acesso à informação que lhes diga respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação, medi-
ante contacto directo ou por escrito, dirigido ao CCRD Ferraria. 

Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria 

 Fundador 

 Efectivo 

 Honorário 

 Benemérito 

Data:  _____/______/________ 

Assinatura  ___________________________ 

Caso a idade do candidato a sócio seja inferior a 18 anos 
esta proposta terá de ser assinada obrigatóriamente pelo 
encarregado da educação. 

Sócio Nº ______ 

Data:  _____/______/________ 

Assinatura  ___________________________ 

Candidato 

Data:  _____/______/________ 

Assinatura  ___________________________ 

Sócio Proponente Sócio Nº ______ 

Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria Contribuinte Nº 501 517 022 

Rua Monte Maria Olinda, Nº 1 Ferraria - 6040-042 Comenda E-mail: geral@clubeferraria.pt 

 Sítio http://www.clubeferraria.pt 


