
 

 

CLUBE DE CAMPISMO DE LISBOA 

  Rua Andrade Corvo, 29 – 6º 
  1050 - 008 LISBOA 
  Tel.: +351 213583840/65/66 
  Fax: +351 213583863 
  E-mail: geral@clubecampismolisboa.pt 
  Site : www.clubecampismolisboa.pt 
 
 

 

  
PARQUES DE CAMPISMO: 

   Almornos +351 219623960 
   Costa de Caparica +351 212900100 
   Costa Nova +351 212903078 
   Ferragudo +351 282461121 
   Melides +351 269907151 

 

 

 INFORMAÇÕES PARA NOVOS CANDIDATOS A SÓCIO  

 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO A SÓCIO 

A admissão de novos sócios está condicionada ao Art.º 12 dos Estatutos do CCL e é regulada pelas seguintes condições: 

 

Requerida em impresso próprio (mod. 22 proposta de sócio) anexando-se 2 fotos actualizadas, fotocópias de 

documentos válidos de identificação pessoal, número de identificação fiscal e morada de residência. 

As propostas são obrigatoriamente subscritas por um sócio “Efectivo” do CCL no pleno gozo dos seus direitos; os 

candidatos menores de 18 anos (“Juvenil” e “Infantil”) só podem ser admitidos com o acordo dos seus representantes 

legais. 

Os novos sócios adquirem direitos associativos quando na posse do respectivo cartão de sócio, que será disponibilizado 

num prazo máximo de 30 dias após a aprovação da sua candidatura. 

O custo da inscrição inclui o cartão e quota anual de sócio referente ao ano em curso (12 € “Efectivo”, 2,00 €  “Juvenil” 

e 1,00 € “Infantil”) e é no valor de: 

 

 Candidato a sócio “Juvenil” (idade igual ou superior a 12 anos e inferior a 18 anos) ……………. 10,00 € 

 Candidato a sócio “Efectivo” (idade igual ou superior a 18 anos) ……………………………….. 30,00 € 

 

Para candidatos a sócio “Efectivo” acresce ao valor da inscrição uma jóia no montante …………………. 30,00 € 

   

 

EMISSÃO DE CARTAS FEDERATIVAS 

CCN - CARTA CAMPISTA NACIONAL 

É requerida em impresso próprio, por sócios com idade igual ou superior a 14 anos, podendo averbar o cônjuge. 

O custo inicial é de 26,00 € e a revalidação para o ano em curso é de 22,50 €. 

Para os requerentes com idade superior a 65 anos ou portadores de Cartão Jovem o valor da requisição é de 22,00 € 

anexando-se para o efeito fotocópia de documento comprovativo. 

CM - CARTA DE MONTANHEIRO 

É requerida em impresso próprio, por sócios com idade igual ou superior a 14 anos. 

O custo inicial é de 26,00 € e a revalidação para o ano em curso é de 22,50 €. 

É obrigatório a subscrição de seguro desportivo de acordo com a modalidade a praticar segundo preçário publicado pela 

federação. 

CCI - CARTA CAMPISTA INTERNACIONAL 

É requerida em impresso próprio, o candidato tem de possuir CCN ou CM e o custo para o ano em curso é de 20,00 €. 

CJ - CARTA JUVENIL 

É requerida em impresso próprio por sócios com idade inferior a 14 anos. O custo para o ano em curso é de 7,00 € ou de 

6,00 € caso seja portador de Cartão Jovem, anexando-se cópia do respectivo cartão. 

A CJ não está sujeita a revalidação, é válida até ao ano em que o candidato completa 14 anos, se a CJ caducou no ano 

anterior o associado terá direito a requerer uma CCN no valor de 7,00 € anexando a Juvenil. 

TRANSFERÊNCIA DE CLUBE 

Para transferir uma CCN/CM para o CCL, deverá solicitar o impresso de transferência devidamente autenticado no 

Clube onde a carta se encontra vinculada e liquidar a importância de 9,50 € acrescida da verba da revalidação. 

Nota(s): 

O envio de documentos tem o custo de 1,00 € em correio normal e de 2,00 € em correio registado. 
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