
Associação para a Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e Algarve
Escola Secundária de Albufeira • Rua das Escolas • 8200-126 Albufeira • Portugal

Telefone: 289 586 779/80/81 • Fax: 289 586 892
Website: www.associacaodpga.org • e-mail: direccao@associacaodpga.org

DADOS PESSOAIS

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO

Para pagamento da inscrição na Associação DPGA envio o

sobre o                                                                                                            no valor de €25,00 para liquidação da jóia de inscrição

(€5,00) e da quota anual (€20,00).



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO

Exmos. Senhores
Por débito da conta abaixo indicada, queiram proceder, até nova comunicação, aos pagamentos das quotizações
que lhes forem apresentadas para cobrança pela Associação para a Defesa do Património Geológico do Alentejo  e
Algarve.

Nome

Data de nascimento

Contribuinte n.º

Bilhete de identidade n.º Data de emissão Arquivo

Boletim de inscrição de associado n.º

Data de admissão

Morada

Código Postal Localidade

Telefone Fax Telemóvel

Email Página pessoal

Habilitações literárias

Profissão

Local de trabalho

cheque n.º

Banco

Nome do titular

Banco

Agência Conta n.º

Número de Identificação Bancária Assinatura
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