PROPOSTA PARA MEMBRO INSTITUCIONAL (frente)
DESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (sigla e por extenso): ......................................................
…………………………………………………………………………………………………………
PESSOA DE CONTACTO: ………………………………………………………………………...
Morada: .................................................................................................................................
Código Postal: ...........-................................ Telefone: ...................... Fax: ..........................
Página eletrónica: ................................................................................................................
E-mail: ............................................................................ NIF: ……………………..…………
ATIVIDADES EM CONSERVAÇÃO: .................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ÁREAS CIENTÍFICAS DE INTERESSE (ver verso): ............................................................
Lemos e ficamos vinculados à Declaração de Compromisso Ético do ICOMOS

□

Solicitamos que TODA a documentação postal a fornecer pelo ICOMOS - Portugal seja enviada para o

□

correio eletrónico acima indicado ………………………………………...………………..……………….

DATA: ......./......./.............

ASSINATURA: ...............................................................

Nota 1: o pagamento da quota anual (210€) pode ser feito por transferência bancária para o NIB 0033 0000 0001 5241
96995 ou por cheque à ordem de ICOMOS-Portugal. Se fizer transferência bancária, o pagamento da quota só
se torna efectivo depois de recebermos o respectivo comprovativo (por e-mail ou correio).
Nota 2: uma quota recebida depois de 1 de Setembro só se torna efectiva no ano civil seguinte.

ICOMOS - Portugal
Fac. Arquitetura, sala G.4.1.0
Rua Sá Nogueira
Pólo Universitário Alto da Ajuda
1349-055 Lisboa

Tel: 213 615 094
Fax: 213 625 138
E-mail: presidente@icomos.pt
www.icomos.pt

PROPOSTA PARA MEMBRO INSTITUCIONAL (verso)
ÁREAS CIENTÍFICAS DE INTERESSE
Assinale na página 1 o número correspondente à(s) Comissão(ões) Científica(s) Internacional(ais)
que mais lhe interessa(m):
01- análise e restauro das estruturas do património arquitetónico
02- arquitetura de terra
03- arquitetura e urbanismo coloniais partilhados
04- arquitetura vernácula
05- arte rupestre
06- cidades e aldeias históricas
07- economia da conservação
08- formação
09- fortificações e património militar
10- fotogrametria e monitorização remota (documentação do património cultural)
11- gestão do património arqueológico
12- interpretação e apresentação de sítios do património cultural
13- itinerários culturais
14- jardins históricos e paisagens culturais
15- madeira
16- património cultural imaterial
17- património cultural subaquático
18- património polar
19- património do século XX
20- pedra
21- pinturas murais
22- prevenção de riscos
23- questões legais, administrativas e financeiras
24- teoria e filosofia da conservação e restauro
25- turismo cultural
26- vitral

Benefícios dos associados do ICOMOS-Portugal:
- cartão de membro (emitido pelo Secretariado Internacional, com validade anual e que dá
desconto no ingresso em diversos museus, monumentos e sítios em todo o mundo);
- boletim informativo internacional;
- descontos em publicações do ICOMOS-Portugal e do ICOMOS internacional;
- isenção ou desconto na inscrição em encontros especializados;
- possibilidade de receção de informação via e-mail (se o sócio nos autorizar e fornecer o seu
endereço de correio eletrónico);
- pertencer a uma rede internacional de profissionais do património com 11.000 membros.
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