
 
 

CLUBE NAVAL DE MAPUTO  
www.clubenaval.com 

______________________  P O L A N A  ______________________ 
O MAIS ANTIGO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE MOÇAMBIQUE 

FUNDADO EM 1913 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
ADMISSÃO DE SÓCIO 

 
Proponho para Sócio_________________(1) Nome: ___________________________________________________________ 
� BI, � DIRE ou � Passaporte (2) nº _________ Emitido em ____/___/___,  Por: ____________  Estado Civil:____________  
Natural de:__________________________ Formação Académica: ___________________  Data de Nascimento: ____/___/___  
Nacionalidade:_____________________ Profissão:______________________ Endereço:_____________________________ 
______________________________  Caixa Postal:_____  Localidade :______________________  Tel. Res.:_____________ 
Tel. Cel. _________________  E-mail __________________________________  Local de Trabalho ____________________ 
Função: ______________________________  Endereço:________________________________________________________ 
_________________ Caixa Postal:_____ Localidade :______________________   Tel.: Local de Trabalho: _______________  
 
Familiares (3): 

Nome Parentesco Data de Nasci. Nacionalidade 
           /          /              
           /          /              
           /          /              
           /          /              
           /          /              
           /          /              
 
Maputo, ________ de __________________ de 200_______ 
 

O Proposto  O Proponente 
   
   
(Declaro ter conhecimento dos estatutos   Sócio n. º_________ 
e regulamento constantes da página do Clube)  Última quota Paga: ________________ 
Local de Pagamento da quota (2) � Clube Naval   � Banco __________________________________ Agência (3)___________ 
 

Embarcação Cartas detidas (2) N.º Interesses (4)

Registo � Patrão de  � Vela  �  Ténis 
Nome � Marinheiro  �  Pesca �  Badmington 
Tipo � Mergulhador  � Remo �  Natação 
 � Outra  � Motonáutica �  Mergulho 
   � Tang Soo Do �  Aeróbica 
   �   �  
 

__________________, em sessão de Direcção de _______ de ________________________200_____ 

O Presidente  O Secretário Geral 
   
   
 
Juntar 2 fotografias do proposto e 1 de cada um dos familiares e fotocópias  de Identificação do proposto e de cada elemento do agregado 
familiar (BI ou DIRE – para estrangeiro residente -, passaporte - para estrangeiro não residente- ) 
Não serão aceites propostas de sócios incompletas, mal preenchidas ou subscritas por sócios  com quotas em atraso. 
As propostas só serão aceites se acompanhadas do pagamento da jóia (se for o caso) e de pelo menos  da quota relativa a um mês. 
O Clube Naval reserva-se, nos termos dos Estatutos, o direito de rejeitar candidaturas, sendo nesse caso devolvidos os valores 
entregues de jóia e quota 

_________________________________________ 
(1) Efectivo, Estudante (devem apresentar comprovativo), Contribuinte, Atleta, Correspondente ou Turista.  
(2) Coloque um u na opção escolhida  
(3) Só para Sócios Efectivos e Contribuintes - Cônjuge e filhos (ou tutelados) menores de 18 anos e, enquanto estudantes até aos 25 anos  
(4) Caso escolha banco, juntar cópia de ordem de transferência permanente para a conta 6198883 10 01 em MZM- 619 8883 10 02 em 

USD-6198883 10 03 em ZAR em nome do Clube Naval de Maputo no BCI FOMENTO. 

Disponível em www.clubenaval.com 


