
SOCIEDADE PORTUGUESA DE  
MATEMÁTICA 

 
Av. da República, nº 45 - 3º.Esq  -  1050-187 LISBOA 

Tel. 217939785 * Fax 217952349 * 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 

 
Usou esta ficha para: 
 

Inscrição na SPM 
 

Inscrição na EMS 

 
Ficha Inscrição  
Sócio Individual 

 
www.spm.pt  spm@spm.pt 

 
 
 
 
 
 

Ficha pessoal  
Nome Receção de correio: 

 

  

Morada Casa 
 

Local de trabalho  

 
 

Localidade  
 

Cód. postal Contribuinte 
 

  

E-mail Telefone/Telemóvel 
 

Data de Nasc. Fax 
 

 
 
     Habilitações literárias   

 

Habilitações 
           

 

            

           
 

             

Ano obtenção    Inst. ensino        
 

             

         
 

      Profissão   
 

Atividade 
     

Categoria 
  

 

      
 

       
 

     Local de trabalho   
 

Instituição 
           

          
 

Morada 
           

          
 

Localidade       Cód. postal  
 

 
 

 
Por favor, assinale o que pretende pagar 

 
Sócio efetivo 2015 40,00 € 
  

  

Sócio estudante 2015 (menos de 25 anos) 20,00 € 
  

 
 
Regularizações 
 

Junto envio o cheque/vale postal n.º  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: 0035.0127.00051934.930.69). 

 
Junto envio autorização para efetuar o pagamento por débito direto. 

 

 
PARA ADERIR AO SISTEMA DE DÉBITO DIRETO, PREENCHA A PARTE SEGUINTE  

Aconselhamos vivamente a adesão ao sistema de pagamento por débito direto, que simplifica aos sócios a regularização das suas quotas e poupa valiosos 
recursos e custos administrativos à nossa Sociedade.  
Pagamentos à SPM – Autorização de Débito em Conta 

 

Banco: Agência: 

 
Nº de sócio: 

 

IBAN:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 

Por débito da conta em cima indicada, queiram proceder, até ordem em contrário, ao 
pagamento da quotização anual (40€) que lhes for apresentado pela Sociedade 
Portuguesa de Matemática - Av. da República, n.º 45 - 3º. Esq., 1050-187 Lisboa, número 
de contribuinte 501065792. 

 

Data: /   /  
(Assinatura conforme BI) 

 
Por favor, envie por correio para a morada acima 

http://www.spm.pt/

