
 

Azenha e Casa do Moleiro com Adega 

       Proposta de colaborador/patrocinador 

Considerando que o momento actual nos leva a 
todos a rentabilizar o que temos, não deixando de 
assumir os nossos deveres para aqueles que 
dependem de nós, mas também sem esquecer a 
solidariedade quando ela é possível, vem a Direcção 
da Associação propor-vos o seguinte: 

1. Celebrar um contrato, em que ambas as 
partes usufruem do que cada uma pode 
oferecer. 
 

2. A oferta à Associação pode materializar-se em bens, géneros, trabalho ou dinheiro. 
 
 

3. A oferta da Associação passa pela divulgação dos colaboradores e patrocinadores em 
www.promemoria.pt, nas actividades realizadas (no seu todo ou em parte), na 
cedência dos seus espaços para reuniões, acções de formação ou convívios (de 
acordo com regulamento prévio). 
 

4. No início de cada ano a Associação facultará o Plano de Actividades, via e.mail e ao 
longo deste colocará no sítio da Internet e também no facebook o que foi sendo 
realizado. 
 

5. O montante mínimo solicitado é de 50 euros para estar durante todo o ano na página 
dos patrocinadores/apoiantes/colaboradores. Se pretender patrocinar/apoiar tb 
uma ou várias actividades em particular, terá o seu patrocínio identificado nesse 
espaço, durante os dois meses que antecedem o evento (ex: Semana da Leitura, 
Arraial Popular S. João, Passeio BTT, Concurso de Filhós e Mostra de Doçaria ou outro 
que faça parte do Plano de Actividades) e despenderá mais 25€ por cada.  

5.1. As duas modalidades são acumuláveis  
5.2. Serão definidas caso a caso, consoante seja dinheiro ou géneros. 
5.3. As transferências bancárias estão previstas. 
5.4. A associação passará recibo de todas as entregas. 

       6 – O acordo vigorará por um ano, sendo renovável por igual período se nenhuma das 
partes vier a requerer cessação, com dois meses de antecedência. 

       7 – A Direção manter-se-á recetiva a propostas de actividades ou parcerias por vós 
sugeridas.  

       8  - A Direção tem muito gosto em vos mostrar a obra realizada no âmbito da 
recuperação do património, na divulgação da cultura ou no apoio social, por isso está 
disponível para vos receber. Como voluntários que somos, não estamos a tempo inteiro na 
associação, por isso convém marcar a visita. 

                             A Direcção 

    

 

        

Contactos  para pedido de informações ou esclarecimentos: 

Telem: 965226706     E.mail: promemoria97@hotmail.com 

Consulte-nos em    www.promemoria.pt 
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