(A preencher pela associação)

MEMOSHOÁ
Associação Memória e Ensino do Holocausto

Número de associado:_______
Data: _____/ ______/ _______

Ficha de Inscrição de Associado
Nome: _______________________________________________________________________
Morada:_________________________________ Código Postal: ______- ____ ____________
Telefone: _________________ Telemóvel: ________________ Email: ____________________
Profissão: ___________________________ Habilitações Literárias: ______________________
Local de Trabalho: ______________________________________________________________
Morada do trabalho: ____________________________________________________________
Código Postal: ______- ____ ____________ Telefone (Trabalho): _______________________
Assinatura do associado: _________________________________________________________
Quota Anual: 30 €
Transferência para a conta da MEMOSHOÁ, na Caixa Geral de Depósitos, com o NIB
0035.0510.00036401030.37 e envie-nos, por e-mail (memoshoa.socios@gmail.com a/c
de Paula Presumido), o comprovativo e a ficha de inscrição devidamente preenchida.

MEMOSHOÁ

(A preencher pela associação)

Associação Memória e Ensino do Holocausto

Número de associado:_______

Ass.: ___________________

Comprovativo para o Associado
O Associado ______________________________________________ pagou a quota anual de
30€, em _____/ _____/ _____, pelo que, a partir desta data, passa a usufruir dos Direitos do
Associado da MEMOSHOÁ abaixo mencionados.
Direitos do Associado da MEMOSHOÁ
A MEMOSHOÁ é uma associação, sem fins lucrativos, que tem como fim promover a memória e ensino do
Holocausto. Assim, um dos seus objectivos é disponibilizar, a todos os interessados, informação e recursos
sobre a temática, por exemplo de índole pedagógica.
Preços especiais dos recursos da MEMOSHOÁ
Todos os associados usufruem de um desconto de 15% na aquisição dos recursos pedagógicos produzidos pela
MEMOSHOÁ.
Empréstimo de exposições ou outros recursos
Todos os associados poderão requisitar, sob a forma de empréstimo, materiais, publicações, exposições ou
outros recursos do Centro de Recursos da Associação, efectuando, para o efeito, apenas o pagamento dos
portes de envio.
Outros direitos dos associados
Os associados terão ainda acesso aos conteúdos reservados do portal da MEMOSHOÁ na Internet
(www.memoshoa.pt), a beneficiar de descontos em eventos em que a associação venha a colaborar, a
participar da vida da associação através dos grupos de trabalho e a divulgar o seu trabalho através da
MEMOSHOÁ.

Site: www.memoshoa.pt

Emails: memoshoa@gmail.com | geral@memoshoa.pt

