
NOME (letra de Imprensa)

Data de nascimento /d d m m /

Masculino

DADOS A PREENCHER PELO ASSOCIADO

Feminino

Morada completa

INFORMAÇÕES / DETALHES

Cidade Distrito

Código Postal

País

-

Telef.

E-mail

Assinatura

Data da Assinatura /d d m m / y e a r

*Se o Associado for menor ou se não possuir capacidade no âmbito da jurisdição 
territorial, o Tutor declara e garante que é o responsável legal do Associado. Se 
for este o caso, introduza os seus dados acima e o seu nome a seguir.

Nome do Tutor (Se aplicável)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A PREENCHER (OPCIONAL)

Solicitamos informações apenas para fins estatísticos, sendo que estas são 
utilizadas para proporcionar maior precisão ao atribuir os termos que definem 
os nossos associados.

Sócio do FC Porto Número

DELEGAÇÃO 17 FC PORTO, COIMBRA

AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA MENORES DE 18 ANOS

Cartão de Cidadão

Profissão

A PREENCHER PELA DIRECÇÃO DA DELEGAÇÃO (Aprovação do Associado: 
Todas as pessoas que assinam e testemunham devem ser dirigentes da 
Delegação 17 do FC Porto, Dragões de Coimbra.

NOME (letra de Imprensa)

Assinatura

Data da Assinatura e aprovação /d d m m / y e a r

APROVAÇÃO DO ASSOCIADO - NÃO PREENCHER

Efectuou o pagamento de:

Quotas

Ao inscrever-se como associado da Delegação 17 do FC Porto, Dragões de 
Coimbra deverá consultar os estatutos internos a fim de inteirar-se por completo 
dos direitos e deveres da condição de sócio.

SÓCIO NÚMERO

INSCRIÇÃO DE SÓCIO
guia do novo associado
QUOTIZAÇÕES

Formas de Pagamento Anual Até 8 anos

30 euros Isento***

CARTÃO PROVISÓRIO

PORQUÊ SER ASSOCIADO?

A Casa do FC Porto de Coimbra, foi fundada no ano de 1993 e Oficialmente 
constituída no ano de 2004, como uma Associação sem fins lucrativos.

Como tal, depende das quotizações dos associados para existir. As quotas 
servem para bens básicos, como: Renda do espaço, água, luz, SportTV, 
Telefone, Internet, manutenção, entre outros...
por seu lado, a Direcção trabalha de forma voluntária e garante que o espaço 
esteja adequado para receber todos os associados e simpatizantes do clube.

Além destes pontos, ao ser associado beneficia de:
Aquisição de bilhete para jogos do FC Porto (1 bilhete por associado)
Descontos em produtos Oficiais do FC Porto
Descontos em Entidades Parceiras da nossa Delegação
Acesso às nossas instalações e descontos

A ajuda de todos é necessária para a continuação da existência desta 
Delegação. Torne-se associado e contribua activamente para a mesma!

CONTACTOS

/dragoesdecoimbra

Caso precise de nos contactar, para alguma informação ou reserva de bilhetes, 
deve fazê-lo através dos contactos abaixo indicados:

Casa do FC Porto, Dragões de Coimbra
Rua General Humberto Delgado, 425 - 1º Andar Direito
3030-327 Coimbra

Aberto em todos os jogos do FC Porto (1 hora antes)

Telefone: 965 467 363
Email.: dragoesdecoimbra@gmail.com

NIB Para pagamentos: 0010 0000 3801 9090 00171 (BPI)

NIF  509 320 350 

SÓCIO NÚMERO

Guarde este Cartão provisório até receber o definitivo.

8 a 16 anos

15 euros**

Valor anual, mediante apresentação de comprovativo
Isenção até aos 8 anos de idade, mediante apresentação do CC

**
***

Associado Regular

Rua General Humberto Delgado | Nº425 – 1º Direito | 3030-327 Coimbra 


