
FICHA DE CANDIDATURA

A PREENCHER PELO CAA

Recebido em ____/____/____
Ratificado na Assembleia 
Geral de ____/____/____

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal (Almada)

2801-601 Almada    Portugal
Tel./Fax: (351) 212 766 975 - Tlm: (351) 967 354 861

Web: http:\\www.caa.org.pt
E-mail: secretariado@caa.org.pt

SEDE: Travessa Luís Teotónio Pereira, Cova da Piedade

ADMISSÃO DE SÓCI@

O Centro de Arqueologia de Almada é uma Associação 
que pretende congregar pessoas que se preocupam com as 
questões da Arqueologia, Património e História regional, 
no contexto de modelos de desenvolvimento sustentável.
A adesão ao CAA pode assim corresponder a um simples 
apoio distanciado, mas também a um sinal de disponibilidade 
para a participação em múltiplas actividades, colectivamente
planeadas e executadas.
Aos membros do CAA é garantido o pleno direito à vida 
associativa e à recepção regular de um Boletim de Ligação 
quadrimestral de carácter informativo, bem como a descontos 
nas várias iniciativas realizadas (edições e outras produções, 
visitas, cursos, etc.).
Para formalizar a inscrição basta preencher o formulário anexo, 
que será apreciado na Assembleia Geral que se realize 
imediatamente após a sua recepção.
Para os menores de 18 anos de idade, a quota é gratuita.

Fundado em 1972 por um grupo de 
jovens estudantes do então Liceu 
Nacional de Almada.

Associação de Utilidade Pública 
(D.R. N.º42, IIª Série, p.1651, de 
1985/02/20).

Organização Não Governamental 
Ambiente (ONGA).

Membro fundador do European 
FORUM of  Heritage Associations.

Membro da Sociedade Geológica 
de Portugal, Confederação Portu-
guesa das Associações de Defesa 
do Ambiente, Associação para o 
Desenvolvimento da Coopera-
ção em Arqueologia Peninsular,  
Associação para a Defesa da 
Conservação e Restauro, Grupo 
de Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente.

Pólo dinamizador de um diver-
sificado conjunto de valências 
de investigação, preservação e 
divulgação histórico-arqueológica, 
patrimonial e ambiental, assente 
no voluntariado e na prestação de 
serviços qualificados. 

Instituição aberta à inscrição 
de tod@s @s interessad@s,
independentemente da formação 
académica ou ocupação profissional. 
Enquadra presentemente perto de 
500 Sócios, que assim adquirem 
pleno direito à participação na vida 
associativa e beneficiam do acesso 
privilegiado às suas realizações e 
produções.

(Preencher em letra de imprensa, bem legível, e endossar ao CAA)

Nome: _______________________________________________
Morada: ______________________________________________
_____________________________________________________
Telefone: ___________________ Tlm: ______________________
E-mail: ______________________ Data de Nascimento: _________
Bilhete de Indentidade/CC: _________________________________
Nº de Contribuinte (NIF):_________________________________
Habilitações Literárias: __________________________________
_____________________________________________________
Profissão e Local de trabalho: _______________________________
_____________________________________________________
Que actividades o atraem no C.A.A.? __________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Em que actividades poderá eventualmente, ser útil ao C.A.A.? ________
_____________________________________________________

Data: __________________
Assinatura: ________________________________________

Junto Envio duas fotos tipo passe e Cheque ou vale postal n.º _________
______________________, sobre o Banco _______________,  ou cópia do 
comprovativo de transferência bancária para conta bancária do CAA com o
NIB 001803690020001385149, destinada a liquidar a minha primeira 
quotização anual. 
Sócio Individual - 10€
Sócio Colectivo -  35€ 
(A estes valores acresce 2,50 € referente ao cartão de sócio)
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