
 

Irmandade                                        
Santa Casa da Misericórdia de 

Salvaterra de Magos 
 

NIF; 501 063 978 

Reservado aos Serviços Administrativos 

Inscrição nº   _________ 

Recebido a _____/____/____ 

Registado a _____/____/____ 
 

 

IBAN; PT50 0045 5270 4024 8288 8895 5 (CA) ou PT50 0035 0705 0000 0931 4301 6 (CGD)  
No caso de optar pela transferência bancaria indicar quotas e nome ou nº no documente de depósito 

Rua Padre José Diogo, nº 103 - 2120-098 Salvaterra de Magos                                                                                                     
Contactos:  Tef; (351) 263 506 277                                                      e-mail; stcasa.salvaterra@mail.telepac.pt 

(1) Riscar o que não interessa                                                                                                                                  (Pode ser fotocopiado) Modelo 2 

 

Proposta de admissão  

Nome ______________________________________________________________________________ 

Natural de;_______________ Nasc; ____/____/______                Feminino            Masculino 

CC _________________________Validade ____/_____/_______    NIF ____________________ 

Telemóvel/Telefone ___________________ E-mail: _______________________________________ 

Profissão ___________________________ 

Residência __________________________________________________________________________ 

___________________________ local. Postal   ______-_____ ______           ____________________ 

Tenho conhecimento do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Salvaterra de Magos ao qual adiro. Tenho os seguintes laços com Salvaterra: ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________. Pretendo contribuir, mensalmente, 

semestralmente, anualmente, (1) com uma quota no montante de (ex: 12,00 €) ______, ___ € 

Que pretendo pagar; secretaria              transferência bancaria              cobrador 

Salvaterra de Magos ____/____/______ As.: ______________________________________ 

Os Irmãos abaixo nomeados afirmam por sua honra que o candidato a irmão acima mencionado: 
• Goza de boa reputação 
• Aceita os princípios da doutrina e da moral cristã e revela, pela sua conduta social e pela sua actividade 

pública, respeito pela fé católica e seus fundamentos. 

Irmão nº ___________, Nome legível; ____________________________________________________________ 

Ass; _______________________________________________________________________________________ 

Irmão nº ___________, Nome legível; ____________________________________________________________ 

Ass; _______________________________________________________________________________________ 

Esta proposta de admissão foi apresentada em reunião da mesa administrativa em _____/______/______ tendo 

obtido ______ votos a favor e ________ contra, pelo que o(a) candidato(a) acima identificado(a) foi / não foi (1) 

admitido(a) como irmão(a).   

Comunique-se e execute-se segundo os termos do compromisso. 

O Presidente Comissão Administrativa 

……………………………………………………….. 
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