
NOME COMPLETO

MORADA

CÓDIGO POSTAL  PAÍS

B.I. PASSAPORTE N.º EMITIDO EM (a-m-d) ENTIDADE EMISSORA

DATA DE NASCIMENTO (a-m-d) LOCAL NACIONALIDADE

TELEFONE TELEMÓVEL PROFISSÃO

E-MAIL E-MAIL

ALUNO DO LICEU  NÃO SIM,  DE  19 ATÉ ÚLTIMO ANO .º ano da TURMA na ALÍNEA )

Nos termos do nº 1 do artigo 24º dos Estatutos e do nº 1 do artigo 1º do Regulamento de Fundos e Quotizações, faço o pagamento relativo à joia de inscrição,

no montante de 20,00 Euros: por depósito  em conta da Associação indicada, conforme comprovativo que junto

 pelo cheque nº sobre o banco que junto

Nos termos do artigo 2º do Regulamento de Fundos e Quotizações, opto pelo pagamento da quotização nos termos abaixo referidos:

 Anual, no mês de Dezembro anterior ao ano a que se refere a quotização [15,00 Euros]

 Semestral, nos meses de Dezembro e Junho anteriores aos semestres  a que se refere a quotização [ 7,50 + 7,50 = 15,00 Euros].

Pretendo efectuar o pagamento das quotas por meio de:

Cheque à ordem da Associação, que remeterei à sede com a periodicidade acima indicada

Depósito na conta da Associação, remetendo à sede o respectivo comprovativo, com a periodicidde acima indicada

Transferência automática permanente, para o que darei instruções à instituição bancária onde possuo conta, para efectuar a referida transferência para a 
conta da Associação, com a periodicidade acima indicada

ASSOCIAÇÃO dos ANTIGOS ALUNOS do
LICEU SALVADOR CORREIA - PORTUGAL

AAALSC-P

P R O P O S T A  D E  A S S O C I A D O
(Preencher em computador ou com letra de imprensa)

SÓCIO N.º DESDE

CATEGORIA

(NÃO PREENCHER ESTES CAMPOS)

Estou disponível para PARTICIPAR, ESPORADICAMENTE ASSIDUAMENTE NUNCA,  em actividades de caracter SOCIAL CULTURAL

 RECREATIVO SOLIDARIEDADE ARTÍSTICO

Estou disponível para integrar Grupos Organizadores das Actividades que acima mencionei SIM NÃO
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Declaro estar de acordo com os Estatutos da Associação e respeitar as decisões legitimamente tomadas pelos seus órgãos.

Comprometo-me ainda ao pagamento da Jóia e das quotas fixadas pela Assembleia Geral de Associados.

DATA (a-m-d) ASSINATURA

Identificação da conta bancária da Associação

Banco:  Caixa Geral de Depósitos - Agência Central de Setúbal

Conta n.º 0774138181330 NIB: 003507740013818133022 IBAN: PT50003507740013818133022

Remeter para:  Eurico Neto,   Rua Helena de Sá e Costa,  nº11, 4º-A  2790-550 Carnaxide   E-mail: euricojneto@gmail.com
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