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PROPOSTA PARA MEMBRO DA TRGM 
 

Nome completo: ______________________________________________________ Nascimento: ___/___/_______,       

natural do concelho de ___________________________  Nacionalidade(País):  ____________________________ 

Endereço: __________________________________________________________Código postal: ________-_____        

Localidade: ____________________________     Email: __________________________@____________. _______   

Telemóvel: ___________________ outro telefone para contato: ___________________      ___________________           

NF Contribuinte: _________________   Cartão de Cidadão nº.: _________________    Válido até:  _____/____/________ 

 

INDICATIVO: ___________Nº DA LICENÇA*: ________ válida até ___/___/____, CATEGORIA: ___  desde ___/__/____ 

É sócio de outras associações de Radioamadores? _____(Sim/Não)   Quais: ___________________________________ 

Tem algum cargo dirigente? ____(Sim/Não), qual? ____________________________________________________ 

* Juntar fotocópia, frente e verso, do CAN + foto tipo passe (pode digitalizar e enviar para trgm.pt@gmail.com)  

declara:  
- conhecer e ter pleno e cabal conhecimento dos Estatutos da TRGM, das disposições legais e 

regulamentares nacionais sobre o Radioamadorismo, das convenções internacionais de 

telecomunicações e estar firmemente disposto a respeitá-los na íntegra; 

- não ter sido sancionado pela ANACOM ou por qualquer associação de Radioamadores nos 

últimos 2 anos; 

- comprometer-se a comunicar de imediato à TRGM qualquer alteração da sua licença; 

- aceitar contribuir anualmente com o valor aprovado em A.G. de 31/03/2019, de €24,00; 

- autorizar a inclusão dos dados fornecidos nas bases de dados da TRGM; 
- desejar ser aceite como membro da TRGM-TERTÚLIA RADIOAMADORÍSTICA GUGLIELMO MARCONI; 

 

- _____(escreva SIM ou NÃO) autoriza a divulgação do seu nome, indicativo e/ou imagem de grupo, 

em notícias de acontecimentos ligados ao Radioamadorismo nomeadamente nos sítios da TRGM 

nas redes sociais/Internet. 
 

 ____de____________de_______ Assinatura: __________________________________________________________ 

 
Se menor: O abaixo assinado, representante legal do menor acima identificado, declara aceitar as 

regras descritas e autorizar o seu representado a inscrever-se como membro/associado da TRGM. 
  

Assinatura do representante legal:_______________________________________________BI nº________________ 
 

 

 

 

 

  

Admitido   em  reunião  de 

Direção de ___/___/______. 
 

O Presidente da Direção: 
 

_________________ Ind.________ 

 
Escreva-nos para 

trgm.pt@gmail.com 
QRV em 145.550 Mhz 
 

 
Visite-nos em 
www.trgm.blogspot.com 

ou no Facebook em  TRGM-Tertulia 

 

mailto:trgm.pt@gmail.com
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