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FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO  

 Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.  

* Campos de preenchimento obrigatório 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
*NOME COMPLETO                                  
 
                                    
 
 
*DATA NASCIMENTO             *SEXO: Masculino   Feminino     
 
*TELEMÓVEL            TELEFONE          
 
*CORREIO ELETRÓNICO                             
 
*MORADA FISCAL                   
 
                                    
 
*LOCALIDADE                  *CODIGO POSTAL     -    
 
PROFISSÃO                                

 
*NACIONALIDADE                 
 

DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)             *NIF          
 

PROPRIEDADE NO GOLF DO MONTADO 
                         

Lote c/construção  Lote s/construção  Varandas do Golfe  Outro  
 
*LOTE     *FRAÇÃO    

 
 

UTILIZAÇÃO DADOS PESSOAIS - RGPD 

 
Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela AUGolf, com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta e os seus 

associados, bem como para me manter informado sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais iniciativas 

e atividades, utilizando, para tal, qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. A presente autorização manter-se-á em 

vigor enquanto se mantiver a minha qualidade de associado da AUGolf. Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar à AUGolf, 

por escrito, para os contactos abaixo indicados, o acesso aos meus Dados Pessoais, à limitação ao respetivo tratamento, bem como a respetiva 

portabilidade, retificação ou eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito a apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados quando entenda estar em causa a proteção dos meus dados pessoais. Comprometo-me a manter atualizados todos os dados 

fornecidos, bem como a comunicar quaisquer alterações aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado. 

Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, assim como declaro conhecer e 

cumprir os estatutos e regulamentos internos da Associação.  

 

DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO   ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO 
 

Data   -   -           Aprovado em reunião de Direção em   -   -    

 

                  Com o número de ASSOCIADO:      
Assinatura do candidato                     

Quota Mensal   ,   €       Assinatura               
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Perfil Condicional de Adesão 

Identificar-se com a missão da AUGolf e querer contribuir para a 
realização dos seus fins institucionais. 

Categorias de Associados 

• Efetivos; 

• Honorários; 

• Fundadores. 
 
ASSOCIADOS EFETIVOS 
São associados efetivos todos aqueles que residam ou sejam 
proprietários de lotes ou frações, localizados na área residencial do 
Golf do Montado, sendo que deverá entender-se esta área como a 
que resulta da planta síntese de loteamento consagrada no alvará 
de loteamento nº197/95. 

A admissão de associados Efetivos é da competência da Direção. 
 

ASSOCIADOS HONORÁRIOS 
São associados honorários aqueles que residentes ou não na área 
residencial do Golf do Montado, tendo prestado serviços relevantes 
à Associação, pelo seu mérito pessoal, científico, artístico ou 
profissional mereçam assim ser distinguidos. 

A admissão de associados Honorários é da competência da 
Assembleia Geral sob proposta da Direção, nos termos definidos no 
Regulamento Interno. 

 

ASSOCIADOS FUNDADORES 
São associados fundadores os que outorgarem a escritura de 
constituição da associação e aqueles que tendo comparecido na 
reunião fundacional da associação a 9 de fevereiro de 2007, foram 
devidamente identificados na folha de presenças anexa à ata da 
reunião. 

 

Direitos Essenciais dos Associados da AUGolf 

ASSOCIADOS EFETIVOS 
Sem prejuízo dos demais consagrados na Lei e nos presentes 
Estatutos, são direitos dos associados efetivos: 

• Participar nas reuniões da assembleia geral; 

• Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária. 

• Eleger e ser eleito para os cargos sociais desde que estejam no 
pleno gozo dos seus direitos associativos e que tenham pelo 
menos três meses de vida associativa.  

ASSOCIADOS HONORÁRIOS 
Os sócios aderentes possuem todas as regalias expressas no 
número anterior, exceto o direito de eleger e ser eleito. Podem 
participar nas Assembleias Gerais e na sua convocação 
extraordinária. 

Mediante o pagamento da quota mensal, todos os associados 
podem adicionalmente aceder a um conjunto de serviços e 
benefícios dedicados aos associados.  

Deveres dos Associados da AUGolf 

• Contribuir para a realização dos fins institucionais por meio de 
quotas, donativos ou serviços; 

• Comparecer às reuniões da assembleia geral; 

• Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as 
deliberações dos órgãos da instituição; 

• Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para 
que forem eleitos. 

 

Documentação Necessária 

• Ficha de Inscrição de associado devidamente preenchida e 
assinada; 

• Pagamento da joia e da primeira quota; 

* Os documentos complementares à proposta de associado podem 
ser enviados para o e-mail geral@augolf.pt 

PRIMEIRA QUOTA 

A adesão como associado da AUGolf implica o pagamento da joia 

no valor de 100€, bem como da primeira quota trimestral, cujo 

valor varia de acordo com o tipo de lote ou fração: 

 

• Fração Condomínios – 25,00€/mês – 75€/trimestre; 

• Lote sem Construção – 30,00€/mês – 90€/trimestre; 

• Lote com Construção – 65,00€/mês – 195€/trimestre. 

 

São três as modalidades de pagamento disponíveis:  

• Presencial com cartão de débito ou crédito ao balcão da Sede 
na Portaria da Urbanização;   

• Transferência bancária para: 

▪ NIB 0035 0579 0001 8788 4302 9 (Caixa Geral de 
Depósitos); 

• Pagamento por Entidade e Referência num Multibanco ou 
Homebanking. 

PENALIDADES E ALTERAÇÕES· 

Os associados que faltem ao cumprimento das suas obrigações 

poderão ser suspensos ou excluídos, após notificação.  

As alterações ao modo de pagamento ou pedidos de desvinculação 

deverão ser comunicados, por escrito, com 30 dias de antecedência 

relativamente ao início de novo período de quota trimestral. 

 
 

 

 

mailto:augolfmontado@gmail.com

