SOCIEDADE PORTUGUESA DE
MATEMÁTICA

Gazeta de Matemática
Assinantes

Av. da República, nº 45 - 3º esq. - 1050 – 187 LISBOA
Tel.217939785 * Fax217952349 * Cont. nº 501065792
Sociedade sem fins lucrativos
Escritura lavrada no 15º Cartório Notarial de Lisboa em 10 de Outubro de 1997 a
Fl. 37 do livro 65-D

Gazeta de Matemática - Pagamento de Assinatura
Ficha de *

Regularização de assinatura
1ª assinatura

Nº de assinante*

Data*

/

(a preencher pela SPM)

/

Preço de Capa

Assinatura

(avulso)

Portugal

Europa

Guiné Bissau, S.Tomé e Príncipe e Timor Leste

Resto do Mundo

4,2 € (+ gastos de envio)

12,00 €

15,00 €

12,00 €

17,00 €

Estudantes: desconto de 20%
Assinaturas em atraso: 12,00 € por ano

Ficha pessoal
Nome*
Morada*
Localidade*

Data de Nasc.

Cód. Postal*

Contribuinte*

E-Mail*

Telefone*

É sócio da SPM?*

Sim

Não

É estudante?*

Sim

Não

/

/

Sócio nº

* campo de preenchimento obrigatório

Habilitações literárias
Habilitações literárias
Ocupação profissional

Pagamentos
No canto superior esquerdo da etiqueta-endereço da Gazeta de Matemática está um número que indica o último ano cuja assinatura pagou, ou,
caso seja sócio, o último ano em que pagou a cota.
Pretendo pagar a assinatura do(s) ano(s):
Junto envio cheque/vale postal nº ______________________ do Banco / CTT, no valor de __________________________________________________ à ordem da Sociedade Portuguesa de Matemática.
Junto envio cópia da transferência bancária a favor da Sociedade Portuguesa de Matemática
NIB 0035 0127 0005 1934930 69 *
Junto envio autorização para efectuar o pagamento por débito directo.
* Por favor não se esqueça de nos enviar esta folha preenchida e acompanhada da cópia da transferência, sem as quais não nos será possível fazer a devida actualização
do seu pagamento e enviar-lhe o respectivo recibo.
PARA ADERIR AO SISTEMA DE DÉBITO DIRECTO PREENCHA A PARTE SEGUINTE
Aconselhamos vivamente a adesão a este sistema. Ele simplifica-lhe a regularização do pagamento da sua assinatura.

Pagamentos à SPM - Autorização de Débito em Conta

Sócio nº

Banco:

Agência:

NIB:
Por débito da conta acima indicada, queiram proceder, até ordem em contrário, ao pagamento das assinaturas da revista "Gazeta de
Matemática que vos forem apresentadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática, com sede na Av. da República, nº 45 - 3º Esq - 1050187 Lisboa, número de contribuinte 501065792.
Data ___/___/______
(Assinatura conforme BI)

