
 
 

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras 

 

Praça Dr. Eugénio Dias, 12 | 2590-016 Sobral de Monte Agraço | Tel. 261 942 296 
NIPC: 514 247 304 | www.rhlt.pt | info@rhlt.pt 

Ficha de Sócio 
Sócio n.º __________ 

Nome: ______________________________________________________________________ 

NIF: ____________________ Telefone: ______________________ 

Pessoa de contacto (quando aplicável): ____________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Atividade: ___________________________________________________________________ 

 

Tipologia de associado (assinalar na tabela abaixo): 

Não 

fundadores 

Municípios ou Freguesias  

Instituições Públicas Municipais  

Instituições de ensino públicas ou privadas  

Empresas públicas ou privadas até 10 trabalhadores  

Empresas públicas ou privadas entre 11 e 50 trabalhadores  

Empresas públicas ou privadas entre 51 e 250 trabalhadores  

Empresas públicas ou privadas com mais de 250 trabalhadores  

Entidades sem fins lucrativos   

Sociedades Unipessoais  

Pessoas singulares  

Honorários  

 

Data: ____/_____/________ 

________________________________________ 

(assinatura) 
 

Parecer do Conselho Consultivo: __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Aprovado em reunião de Direção de: ____/_____/_________ 

Aprovado em reunião de Assembleia Geral de: ____/_____/_________ 

 

Em anexo:  

 Declaração de aceitação, sem reservas, dos estatutos da Associação    

 Convite da Associação       



 
 

Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras 

 

Praça Dr. Eugénio Dias, 12 | 2590-016 Sobral de Monte Agraço | Tel. 261 942 296 
NIPC: 514 247 304 | www.rhlt.pt | info@rhlt.pt 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu,          declaro que, para efeitos de 

admissão a sócio, aceito sem reservas, os estatutos da Associação para o Desenvolvimento 

Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras. 

 

Data: ____/_____/________ 

 

 

________________________________________ 

(assinatura) 
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