
 

PROPOSTA PARA SÓCIO   
ADERENTE 

PROPOSTA de SÓCIO (categoria): Aderente * ( Nº Sócio: ............ / Data: ….................. ) 
 

* O Artigo 3º,  nº 1,  dos  Estatutos  do  ARCP  define  as  seguintes  categorias  de sócios do Clube:  Honorários,    Efectivos, 

Aderentes,    Colectivos,    Menores     e    Estrangeiros     ( vidé verso    ou   Site:  www.clubealfistaportugal.com  ).  

 

NOME:(MAIÚSCULAS, P.F.)________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL:_______ - _______ _______________________________________________ 

 

PAÍS:_____________________ NIF:_________________ DATA NASCIMENTO:______________ 

 

C.C.:__________________ TELF:____________________ TELEM:_______________________  

E-MAIL:_______________________@_______________ 

 

DATA:__________ ASSINATURA:_________________________ 

 

Declaro ainda para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 
27 de abril (RGPD) presto meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais contidos neste formulário   

PROPOSTA PARA SÓCIO 

A Direcção do ARCP convida-o(a) a associar-se à família Alfista de Portugal.  Para o efeito preencha por favor a presente proposta 
para sócio, será apreciada nos termos estatutários, logo que devidamente preenchida e enviada por CTT ou E-Mail para o Clube.  

Quota anual a pagar é de 20,00 EURO  

O pagamento da Joia de entrada é de 10,00 euros, paga uma única vez na admissão de Associado.  

O pagamento das quotas pode ser efectuado por cheque emitido à ordem de CLUBE ALFISTA DE PORTUGA, por Multibanco ou 

Transferência para IBAN PT50 0033 0000 4520 9258 2200 5 - SWIFT: BCOMPTPL - BANCO MILLENNIUM / BCP.  

Deve enviar ao Clube o Comprovativo da Transferência por CTT ou E-Mail juntamente com a proposta para sócio e incluir o 
preenchimento da ordem anexa, para que as próximas anuidades sejam por transferência bancária anual.                                                                                                                                                                    
 

JÓIA: 
QUOTA ANUAL: 
TOTAL:  

  10, 00     EUROS 
  20, 00     EUROS 
  30, 00    EUROS 

Para uso do Clube: 

Rec    _____________________________________ 
Rec.:  _____________________________________ 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AGENDAMENTO DE ORDEM  DE  TRANSFERENCIA BANCARIA    

ou envio comprovativo de carregamento de instrução permanente de transferência (home-banking) 

    
Ao (Banco) _________________________________________ Balcão de _____________________________________________ 

Nome completo (Ordenante) _________________________________________________________________________________, 
 
titular da conta n.º___________________________,  com  o IBAN ___________________________________________________, 
 

Solicito que anualmente seja  transferida  a  quantia  de   20, 00  EUROS ,  todos os dias 2 de Janeiro, à Ordem do CLUBE  

ALFISTA  DE  PORTUGAL, com o IBAN PT50 0033 0000 4520 9258 2200 5 - SWIFT: BCOMPTPL  -  BANCO MILLENNIUM / 
BANCO COMERCIAL PORTUGUES. 
 

(Local e data)______________, ____ de _______________ de 20_____  

Assinatura (conforme assinatura no banco) _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.clubealfistaportugal.com/


CLUBE ALFISTA DE PORTUGAL - Breve Historial 

O Clube Alfista de Portugal / Alfa Romeo Clube de Portugal é uma instituição privada, constituída juridicamente sob a forma de 
Associação Sem Fins Lucrativos. O Clube foi fundado em 27 de Novembro de 2001 por um conjunto de entusiastas da marca de 
automóveis Alfa Romeo. O primeiro encontro dos fundadores do Clube realizou-se em Lisboa, no dia 18 de Novembro de 2000, no 
Parque das Nações em Lisboa, onde compareceram alguns alfistas, que conviveram durante 3 horas. Seguiram-se os Encontros / 
Passeio a Bucelas-Gradil (1 de Abril de 2001), com 30 automóveis, à Arrábida e Tróia (19 de Maio de 2001), onde foi realizada a 
primeira prova de perícia, a Vila de Rei e Barragem de Castelo de Bode (30 de Junho de 2001), com 32 automóveis, com uma prova 
de perícia e slalom, a Óbidos e Caldas da Rainha (15 de Setembro de 2001), com 63 automóveis e, finalmente, ao Ribatejo, com uma 
prova de perícia em Pontevel. Foi ainda organizada uma participação portuguesa no Dia Nacional Alfa Romeo (Espanha), em Madrid 
(Jarama) e um encontro Ibérico no Caramulo (13 e 14 de Outubro de 2001). 
Em 2003 o importador da marca a Alfa Romeo de Portugal reconheceu oficialmente e documentalmente o Alfa Romeo Clube de 
Portugal, como o primeiro e único Clube Alfista em Portugal. 
O Alfa Romeo Clube de Portugal - Clube Alfista de Portugal / ARCP, tem como Missão promover o Convívio Cultural e Lúdico, o 
intercambio de Conhecimentos Técnicos e a troca de Informações entre os amantes da marca, de forma a divulgar e perpetuar a Alfa 
Romeo e os seus feitos no mundo automóvel. 
O Clube organiza anualmente o Dia Alfa, o Noturno e Diurno a Sintra e em conjunto com outros Clubes de marcas italianas o Passeio 
dos Italianos. 
Várias vezes por ano organiza os Encontros Informais no Norte, em Coimbra, no Oeste e no Sul (zona de Lisboa). 
De dois em dois anos o ARCP organiza a Volta a Portugal em Alfa Romeo - o Giro Alfisti Portogallo. 
Ocasionalmente organiza os Cafés Italianos (turtúlias com antigas e novas glórias do automobilismo nacional), diversos Passeios ao 
longo do ano e o Ladies Cup (troféu das senhoras). 
A Certificação de Clássicos a nível nacional é feita em parceria com o Museu do Caramulo. 
O Clube tem Sede própria, Site e Páginas no Facebook ( Alfa Romeo Clube de Portugal e Giro Alfisti Portogallo ). 
                                                                                                                                           Sejam bem vindos alfistas. 

VANTAGENS PARA OS SÓCIOS 

São várias as vantagens para os sócios do CAP / ARCP:  
Participação em passeios / encontros e provas do Clube, acesso a informação e aconselhamento técnico, Seguros com preços muito 
favoráveis, Parqueamento com preços muito aliciantes, inúmeros descontos em oficinas, pneus e peças de automóveis, informação 
sobre Oficinas Especializadas para determinados modelos, aquisição de merchandising específico do Clube (camisolas, polos, bonés, 
chapéus de chuva, autocolantes, miniaturas,  etc.), entre outras. 

ESTATUTOS DO CLUBE ALFISTA DE PORTUGAL (Resumo) 

Artigo 2º 
(Objectivos) 

1 – O Clube tem por objectivo agrupar proprietários e apreciadores de veículos da Marca Alfa Romeo e a promoção de actividades 
culturais e desportivas entre os mesmos. Promover reuniões, encontros, passeios e concentrações de sócios, com vista ao seu 
conhecimento; Relacionar-se com Clubes homólogos no estrangeiro ou fazer parcerias com Clubes nacionais cujo objectivo seja 
idêntico. Elaborar e actualizar um site na internet dedicado à divulgação dos diversos modelos de automóveis da marca referida, e 
ainda da sua história, e bem assim da participação dos mesmos nas provas automobilísticas de todo o Mundo. Constituir, organizar e 
disponibilizar um centro de documentação especializado em veículos da marca mencionada, e bem assim nas provas 
automobilísticas em que participaram veículos automóveis da marca referida; Constituir, organizar e disponibilizar uma base de dados 
informatizada e legal em veículos da marca mencionada, e bem assim nas provas automobilísticas em que participaram veículos 
automóveis da mesma. Comercializar com intuito exclusivo de cobertura de despesas do Clube produtos promocionais alusivos ao 
mesmo. 

(...) 

Artigo 3º 
(Sócios) 

1 – O Clube terá as seguintes categorias de sócios: 

a. Honorários; 
b. Efectivos;  
c. Aderentes; 
d. Colectivos; 
e. Menores; 
f. Estrangeiros. 

2 - Serão  Sócios  Honorários  as  pessoas  singulares    ou   colectivas  que   de  algum  modo  se  tenham  evidenciado  no seio da 
Marca,  ou que tenham dado apoio aos objectivos do Clube ou que a ele tenham prestado serviços relevantes. 
3 - Serão Sócios Efectivos os indivíduos que possuam um veículo da Marca e que participem nas actividades do Clube. 
4 - Serão Sócios Aderentes os indivíduos que não possuam um veículo da Marca, mas participem nas actividades do Clube, ou 
sejam fãs da Marca. 
5 - Serão Sócios Colectivos as Instituições interessadas nas actividades do Clube. 
6 - Serão Sócios Menores todos aqueles que como tal sejam legalmente considerados. 
7 - Serão Sócios Estrangeiros todos os que tiverem nacionalidade estrangeira e residam fora de Portugal.  
 

Informações: telf. ( +  351 ) 914 765 589    /   ( +  351 ) 965 131 688   /   ( +  351 ) 915 322 905 
 
Morada  /  Mail,  ( para envio da Proposta ) : 
Alfa Romeo Clube de Portugal  /  Clube Alfista de Portugal 
Rua  Maria  Pia,  Lote 1,  Piso 0,  Loja 1       -     1350 – 206     Lisboa  /  Portugal 
 
E. Mail :   alfaromeo.clube@gmail.com 
Site : www.alfaromeoclubedeportugal.com 
Páginas no Facebook :Alfa Romeo Clube de Portugal ( https://www.facebook.com/AlfaRomeoClubedePortugal/ ) 
Giro Alfisti Portogallo ( https://www.facebook.com/Giro-Alfisti-Portogallo-123445311040405/ ) 

mailto:alfaromeo.clube@gmail.com
http://www.alfaromeoclubedeportugal.com/
https://www.facebook.com/AlfaRomeoClubedePortugal/
https://www.facebook.com/Giro-Alfisti-Portogallo-123445311040405/

