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Indique o N.º Quarto (fill Room nr)*    

 

FORMULÁRIO DE RESERVA / BOOKING FORM 

CASA IPA / IPA HOUSE – MADEIRA 
 
 

*Obrigatório o preenchimento (mandatory fields) 
 

 

(Preenchimento por cada quarto reservado / Filling for each room booked) 
 
 

1. Dados pessoais (Personal data) 

a) Nome completo (Full name)*    

b) Associado n.º (IPA Member Nr.)*    

c) N.º Ident. Fiscal (NIF) (Tax number)*    

d) Bilhete de Identidade Profissional (Identity Card)*    

e) Passaporte n.º (Passport Nr.)    

f) Morada (Address)*: 

Rua nº. (Street):     

Cidade, País (City, Place; Country)*     

Código Postal (Post Code)                                                                                                

Telefone nº. (Telephone Nr.)*    

E-Mail*     
 

2. Acompanhante(s) (Accompanying) 

a) Nome (Name)*    

Grau de parentesco (family link)*    
 

b) Nome (Name)*    

Grau de parentesco (family link)*    
 

3. Tempo de estadia (Check in | Check out) 

a) Entrada: dia e hora (Arrival: day, hour)* / /     H    

Check in: das 14:00 às 20:00 

b) Saída: dia e hora (Departure: day, hour)* / /       H   
 Check out: até às 12:00

mailto:delegacaomadeira@ipa-portugal.pt
http://www.ipa-portugal.pt/


DELEGAÇÃO DA MADEIRA 

(+351) 291657016 delegacaomadeira@ipa-portugal.pt www.ipa-portugal.pt 
Caminho do Areeiro n.º 91, 9000-241 Madeira 
NIPC: 500971579 

 

 

 

4. Pagamento (Payment)* 

Pagamento   prévio por Transferência   Bancária (Prior Payment by Bank 
Transfer)** 

 

BANCO: Caixa Geral de Depósitos (CGD) 
CONTA: 0592006950032 – EUR 
IBAN: PT50 0035 0592 0000 6950 0323 0 
BIC SWIFT: CGDDIPTPL 
TITULAR DA CONTA: IPA NACIONAL Seção Portuguesa 

 
** Para confirmação da estadia devem enviar, previamente, os seguintes 
documentos para o correio eletrónico: delegacaomadeira@ipa-portugal.pt (só 
assim a estadia será confirmada). 

• Formulário de Estadia IPA; 

• Comprovativo de transferência bancária para o IBAN indicado, como 
comprovativo de pagamento da respetiva estadia; 

• Cópia de cartão de associado IPA atualizado/ano. 

 
** To confirm your booking, the following documents must be sent, in advance, 
to the email: delegacaomadeira@ipa-portugal.pt (only then your booking will be 
confirmed). 

• IPA Stay Form; 

• Bank transfer slip for the indicated IBAN as payment proof for your stay; 

• Copy of updated IPA membership card/year. 

 
Observações (Remarks)    

 

 

 
 

Hóspede (Guest) 
 

Data (Date)* / /   
Assinatura legível (legible signature)*: 
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