R.16 Proposta Sócio Apoiante
R.16-XX/16

Proposta para Sócio Apoiante
Por favor, complete a seguinte proposta, para sócio apoiante da Associação Beira Aguieira de
Apoio ao Deficiente Visual, com os seus dados pessoais, o valor da quota anual, sendo a
mínima no valor de 10 euros, a forma de pagamento, e apresente outras formas de
colaboração que nos possa prestar.
No final, encontrará uma declaração que deverá assinar e a indicação do e-mail para onde
deve enviar a proposta para sócio apoiante.
As páginas são em número de uma, e os dados necessários em número de dez, demoram até
quinze minutos a responder.
Se tiver alguma dúvida em relação a esta proposta, por favor, contacte a Escola de Cães-guia
para Cegos, por e-mail ou telefone.
1. Nome:
2. Morada:
3. Código Postal:
4. Telefone Pessoal:
5. Telemóvel:
6. Email:
7. Indique se é pessoa singular ou pessoa colectiva e o respetivo número de identificação
fiscal:
8. Indique o valor da quota anual, em euros, (mínimo de 10 euros por ano):
9. Forma de pagamento: (4 opções)
a) Diretamente na sede:
b) Transferência bancária:
c) NIB: CGD 003505160001194813069
d) Envio de cheque:
10. Outras formas de colaboração: (indicar se pode prestar serviços à Associação, por exemplo:
ser família de acolhimento, apoio jurídico, traduções, transcrições para Braille, oferta de
cachorros, entre outras)
Declaração
O signatário declara que deseja ser sócio apoiante da A.B.A.A.D.V. nas condições descritas
nesta proposta.
Assinatura do signatário:
A sua proposta está concluída e deverá enviá-la para: geral@caesguia.org.

------/-------/------A Direção
“A Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual tem como objetivo promover por
todos os meios ao seu alcance, em cooperação com entidades públicas e privadas, o apoio e a
integração social, cultural e profissional do deficiente visual e o seu âmbito de ação é
Nacional”
Mod.19/0
Escola de Cães-guia para Cegos
Rua de Albufeira n.º 15, Chão de Vento
3450-333Sobral, Mortágua

Associação sem fins lucrativos; Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de acordo com Diário da República n.º 164 III
Série de 18 de Julho de 2000
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