
O lobo em Portugal tem um passado, ainda está presente e merece um futuro! 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO LOBO IBÉRICO 
Quinta da Murta. Picão • 2665-150 Gradil, Mafra • PORTUGAL 
Tel.: +351 261 785 037 • Tlm.: +351 917 532 312 • e-mail: crloboiberico@ciencias.ulisboa.pt  
URL: http://www.grupolobo.pt • www.facebook.com/grupolobo85 • www.instagram.com/grupolobo85 

Formulário de Apadrinhamento 

Modalidade de apadrinhamento Valor anual Valor vitalício 

  Individual ....…………………………………………………………………………………………………….                      40€ 400€ 

  IPSSs, outras associações sem fins lucrativos, turmas escolares* e grupos de 

escuteiros* (*até 30 elementos) ………………………………………………………………………. 
50€ 500€ 

  Grupos e famílias (até 10 elementos) …………………………………………………………….. 50€ 500€ 

  Empresas e associações com fins lucrativos ….…………………………………………………                   250€ 2.500€ 

Para poupança de recursos, o pacote de renovação será enviado por correio eletrónico. Caso pretenda que o 

pacote seja enviado por correio normal, assinale nesta quadrícula.

DADOS PESSOAIS (do(a) padrinho/madrinha) 

Nome a constar no certificado _______________________________________________________________________

Data de Nascimento __/ __/ ____  

E-mail _________________________________   Contacto telefónico _____________________ 

Morada _______________________________________________________________________________________ 

Localidade ______________________    Código Postal ____-___     

MODALIDADE DE APADRINHAMENTO (escolha a modalidade de apadrinhamento abaixo) 

LOBO(S) APADRINHADO(S) 

Arada Gardunha

Marão
Bolota

Montesinho

Freita
Gerês

MODO DE PAGAMENTO 

 TB para Caixa Geral de Depósitos IBAN: PT50 0035 2148 0001 3613 430 21 (enviar comprovativo de pagamento) 

  Numerário        Cheque  n.º________________        Banco_________________     Valor___________ 

Recibo em nome de ______________________________________________________________ com o NIF 

_________, morada _____________________________________________________________________________ 

         Desde já, dou autorização para o tratamento dos dados aqui expostos para fazer face à finalidade de inscrição como 

padrinho/madrinha do(s) lobo(s) residentes no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.  

         Quero receber a newsletter e outras divulgações do Grupo Lobo. 

Nogueira
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