Amigos dos Castelos

FICHA DE INSCRIÇÃO

A APAC, associação sem fins
lucrativos, foi fundada em 1983
no seguimento de uma vontade
colectiva de salvaguarda dos monumentos militares
portugueses. Em 2003 foi considerada Organização
Não Governamental de Interesse Ambiental por decisão
do Instituto do Ambiente, o que veio aumentar a
nossa capacidade de intervenção na defesa e
salvaguarda do Património Natural e Construído. Em 16
de Julho 2008 concedido Estatuto de Utilidade Pública.
Despacho 19910/2008.

Telefone

Quem pode ser associado?

Código Postal e
localidade

Actividade
Profissional

Qualquer pessoa pode ser membro da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, não havendo restrição de limite de idade para a inscrição. Os menores de
idade deverão ser inscritos por um adulto.

E-mail

N.º de Associado

Andar
Número

Telemóvel

Data
Val.
Bilhete de
Identidade

25,00€

Paga uma única vez no acto de inscrição

Jóia
de inscrição:

Nome no cartão

(a preencher pelos serviços)

Vantagens em ser Amigo
dos Castelos
* reforço do exercício de cidadania
*a possibilidade de participar nas
actividades em todo o país, e fora das
nossas fronteiras;
* jóia de inscrição gratuita, para os seus filhos ou netos até aos 12 anos;
* cartão pessoal e intransmissível que lhe dá acesso
gratuito a inúmeros monumentos históricos;
* username e password para aceder livremente ao
portal dos Amigos dos Castelos;
* receber trimestralmente o Boletim dos Amigos dos
Castelos
* receber a revista “Castelos e Fortalezas, duas vezes
por ano

NIF
Nome

Morada

Data de Nascimento

Adesão ao Débito Directo (dedução de 3€)

24,00€

21,00€
Quota Anual

24,00€

Pagamento normal ou transf. banc. pontual

(A.E. 2015)

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO

N.º de Autorização

100857
Entidade

NIB

Por débito na conta indicada, queiram proceder ao pagamento da importância correspondente ao valor da quota anual, aprovada em Assembleia
Geral da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos.

Assinatura do titular da conta:
Data

A adesão ao Débito Directo não é válida para o pagamento da jóia de inscrição e da primeira anuidade.

Cônjuges ou filhos até aos 12 anos ainda que não associados, podem participar nas actividades dos Amigos dos Castelos em condições idênticas ao associado.

