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CPCPA M02 de 18-02-2021 REV01  

1. Identificação do Clube 
 

CPCPA-CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DE PASTOR ALEMÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SEDE SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Avenida das Laranjeiras nº91, 5º Tras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Edificio Panorama Bloco A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3780-202 Arcos-Anadia  
Telm. 968334261 

EMAIL: registos@cpcpa.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

WEB: http://www.cpcpa.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NIF: 516 148 133 

 

 
 

2. Identificação do Sócio Proposto 
 
Nome:__________________________________________________________________________________  
 

Data de Nascimento :__/__/____  nº do CC:___________  _____  nº de Contribuinte:____________________ 
 

Email:_________________________________________ Contacto:_________________________________ 
 

Morada:_________________________________________________________________________________ 
 

Codigo Postal:_________-______   ___________________________________________________________ 
 

Tipologia de Sócio (assinalar com x) :  □ Sócio Singular   □ Sócio Criador    □ Sócio Coletivo    
 

Nº de cães de raça Cão de Pastor Alemão com Livro de Origens FCI : ___Machos    ___Fêmeas  
 
 
 
 

3. Declarações e Autorizações (assinalar as permissas que autoriza e concorda com um X) : 
 
 

□ Declaro  conhecer os Estatutos, o Regulamento Interno e os demais regulamentos do CPCPA- Clube 
Português do Cão de Pastor Alemão, comprometendo-me a cumprir com todos os regulametos na integra, 
zelando  pela  boa imagem do Clube. 
 

□ Autorizo que todas as comunicações oficiais me sejam dirigidas via email para o email indicado neste 
documento tendo a mesma valiade que as comunicações com carta registada com aviso de recepção via 
correios. 
 

□ Autorizo a divulgação do meu nome, do meu afixo e de todos os meus cães em todas as comunicações que 
a Direção ache necessária para a boa promoção do CPCPA-Clube Português do Cão de Pastor Alemão. 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
O Socio Proposto 
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