
SAUDADE ASSOCIAÇÃO 
FICHA DE ADESÃO DE SÓCIO 

[Preencher, Assinar e enviar original por correio para a sede da associação, e cópia 
digitalizada para o email saudade@maresaudade.org] 

 

MAR e SAUDADE – Associação de Defesa do Património Cultural  Rua Dr. Barral Filipe N.º 10/12 - 2260-416 Vila Nova da Barquinha 
Contribuinte: 515 682 195 maresaudade.org saudade@maresaudade.org 

Estamos gratos por manifestar interesse em aderir a SAUDADE Associação, após ter lido 
atentamente os nossos Estatutos e estar plenamente identificado com o Objecto, Finalidades e Missão de 
Fidelidade à Portuguesia desta Associação. Para que a sua candidatura a Sócio(a) possa ser avaliada pelo 
Conselho Directivo, agradecemos preencha os dados seguintes com letra maiúscula e legível:  
 
Nome completo: _______________________________________________________________________ 
Nacionalidade: __________________________ Doc. De Identificação: _________________ e respectivo 
N.º: ___________ Data de Nascimento: ____/_____/_____ Sexo: M [    ]  F [    ] 
Profissão: ________________________ Habilitações Académicas: _______________________________ 
Morada: _____________________________________________________________________________ 
Código Postal: ________-_____ Localidade: _________________________________________________ 
Concelho: ________________________________ Telefone ou Telemóvel: ________________________  
Endereço de Correio Electrónico: __________________________________________________________ 
 
Também agradecemos que tenha lido e conferido a nossa Política de Privacidade no sítio internet de 
SAUDADE, devendo assinalar com «x» no “SIM” ou “NÃO” se presta o seu consentimento para 
tratamento dos seus dados pessoais para esta finalidade específica: serem transmitidos a Parceiros, 
Associados, Patrocinadores Gerais ou outros Apoiantes de SAUDADE Associação, no sentido de lhe 
proporcionar descontos, ofertas ou outras condições especiais em diversas aquisições de produtos e/ou 
serviços a disponibilizar em exclusivo aos Sócios(as) de SAUDADE. 
PRESTO O MEU CONSENTIMENTO voluntário, informado, claro, explícito e possível de revogar a qualquer 
momento à recolha dos meus dados pessoais para os propósitos acima.  

 SIM   [    ] 
 NÃO  [    ] 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO: 
 

FACE A TODA A INFORMAÇÃO QUE ME FOI FORNECIDA de forma clara e explícita, através do 
preenchimento deste formulário e da aposição da minha assinatura abaixo, manifesto: 

 Que li atentamente os Estatutos de SAUDADE Associação, aderindo sem reservas ao 
respectivo Objecto, Finalidades e Missão de Fidelidade à Portuguesia, e deste modo solicito a 
admissão como Sócio(a) de «MAR & SAUDADE – Associação de Defesa do Património Cultural», 
comprometendo-me a cumprir com todas as obrigações estatutárias; 

 Que entendi a Política de Privacidade segundo as quais são recolhidos os meus dados pessoais 
para as finalidades nela descritas, as quais constituem bases de licitude para o respectivo 
tratamento por SAUDADE Associação.  

 Que pagarei a jóia, no valor de 60 €, e a primeira quota mensal de 9 €, no total de 69 € (podendo 
ainda pagar esta quota de 9 € trimestralmente (27 €) ou de uma só vez toda a quota anual no 
total de 108 €), logo que me seja comunicada a decisão da minha admissão como Sócio(a). 

 
Data: _____/____/_____ 

O Aderente, [Assinatura conforme Doc. de Identificação] 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA SAUDADE ASSOCIAÇÃO: 
 
Ref.ª de Entrada:____________________Conferido por:__________________________________ 

Submetido a deliberação do Conselho Directivo em: ____/____/_______ 

Deliberação: Admitido como Sócio(a) / Não Admitido como Sócio(a) 

N.º de Sócio(a) atribuído:_____________Deliberação comunicada ao Aderente em:____/____/_____  


