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PROPOSTA  
DE 

ADMISSÃO DE SÓCIO 
 
 
 
 
Nome:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Endereço Postal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Código Postal |_|_|_|_|-|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Telef. Residência |_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Telef. Móvel |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

NIF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Nacionalidade |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

BI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Emitido por |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

em |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|, Natural (Freguesia) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(Concelho) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (Distrito) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data de Nascimento |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|   Estado Civil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Profissão |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Telef. Trabalho |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
Já esteve inscrito em outro Clube de Tiro Desportivo? 

Não □   |  Sim □, Qual? |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
É portador de Licença Desportiva da Federação Portuguesa de Tiro? 

Não □   |  Sim □, Número da Licença Desportiva da F.P.T. |_|_|_|_|_|_| 
 
É portador de Licença de Uso e Porte de Arma? 

Não □   |  Sim □, Qual? |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data e Assinatura do Candidato a Sócio:  

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|   _________________________________________ 

Data e Assinatura do Sócio Proponente e Nº de Sócio da S.T.T.:  

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| ______________________ N.º de Sócio da S.T.T. |_|_|_| 

 

 

Informações e Documentação necessária ver verso da folha. -------------  
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INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE CANDIDATO A SÓCIO DA 

SOCIEDADE DE TIRO DE TAVIRA 

 

a) Os candidatos a sócio devem apresentar a proposta assinada por um sócio proponente e que este se encontre na 

plenitude dos seus direitos como sócio. 

b) O sócio proponente terá que ser obrigatoriamente maior de 18 anos; 

c) Aos candidatos a sócio com menos de 18 anos é obrigatório a entrega de uma autorização escrita dos pais ou 

tutores; 

d) Entrega de fotocópia do Bilhete de Identidade ou Passaporte (Obrigatório); 

e) Entrega de fotocópia do Cartão de Contribuinte (Obrigatório); 

f) Entrega de 2 fotografias tipo pass (Obrigatório); 

g) Entrega de fotocópia do Cartão da Federação Portuguesa de Tiro, caso já possua Licença Desportiva da F.P.T. 

(Obrigatório); 

h) Entrega de fotocópia da Licença de Uso e Porte de Arma que possua (Obrigatório); 

i) O sócio no acto de inscrição tem de efectuar o pagamento da quota anual no valor de 40 € e mais 3 € da taxa de 

expediente. 

j) Os sócios que pretendam se inscrever na Federação Portuguesa de Tiro têm de efectuar o pagamento da 

Licença Desportiva, Seguro Desportivo e Cartão da FPT no valor de 36,00 € (valores para o ano de 2009, 

estes valores podem ser alterados anualmente de acordo com as instruções da Federação Portuguesa de Tiro) e 

preencher a ficha de inscrição da Federação Portuguesa de Tiro, acompanhado do Boletim de Exame 

Médico Desportivo (obrigatório) e 1 fotografia. 

Valores para inscrição ou transferencia 

Quota anual 40,00 € 

Taxa de Expediente 3,00 € 

Licença Desportiva e Cartão da F.P.T. 36,00 € 

Curso de Formação de Licença Federativa A e D * 45,00 € 

Exame de Aptidão de Licença Federativa A e D * 25,00 € 

Impresso / Boletim de Exame Médico Desportivo  15,00 € 

 

* Obrigatório para os candidatos que se pretendam inscrever pela primeira vez na Federação Portuguesa de Tiro. 

 

A PREENCHER PELA DIRECÇÃO DA SOCIEDADE DE TIRO DE TAVIRA 

Reunião de Direcção N.º |_|_| de |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| 

ADMITIDO □         NÃO ADMITIDO □ 
Informe-se o candidato a sócio da deliberação. ____________________________________ 

Satisfazendo as condições de acordo com os Estatutos e Regulamento interno da Sociedade de Tiro 

de Tavira, foi aprovado e admitido como sócio, na reunião de Direcção N.º |_|_| de |_|_|-|_|_|-

|_|_|_|_|, tendo ficado com o nº de sócio da S.T.T. |_|_|_|, registado na acta n.º |_|_| de 

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|. 

Data da realização do Exame FPT |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| ______________________ . 

 


