
 

 
 

 UNIÃO-CENTRO LOCAL DE ANTIGOS/AS ALUNOS/AS DE D. BOSCO 
(Salesianos) 

 
PROPOSTA DE CANDIDATURA 

 
Está inscrito/a como Associado/a  SIM   NÃO   

  
Nome completo  …………………………………………………………………………………… 

Antigo/a Aluno/a d  ………………………………………………   (anos…….  - …......) 

Estado Civil    ………………………………… Filhos   ………………………………………… 

Residente em ………………………………………………………………………….……………. 

Contactos: Telef. fixo ………….…..   Telemóvel …….……..    e-mail:  …………….……… 

Habilitações  …………………………………………………………………..….……………… 

Ocupação / Actividade  …………………………………………………………….…………… 

Identifica-se como AA de D. Bosco, pertencente à Família Salesiana  SIM     NÃO 

Conhece os Estatutos  SIM   NÃO  (pretende receber o texto via e-mail)  SIM   NÃO 

Considera-se empenhado/a no Movimento associativo dos/as AAS    SIM   NÃO      

Fez ou faz parte dos Órgãos Sociais da Assoc./Centro (ano ……/….…)    SIM   NÃO   

Concorda com a revitalização do seu Centro (União local) de AAS       SIM   NÃO      

Considera de interessa o ‘renovamento’ da Federação Nacional   SIM   NÃO    

Está disponível para integrar com alegria a lista concorrente às eleições dos Órgãos 

Sociais da Federação Portuguesa de Antigos/as Alunos/as de D. Bosco    SIM   NÃO        

Tenciona auto financiar as deslocações e despesas decorrentes do exercício  

      das funções de dirigente   SIM   NÃO      

Dispõe-se a suportar só parte dos custos caso haja recursos de tesouraria   SIM   NÃO 

 
Assinaturas dos proponentes …………………………………………………………….… 
                                                     Diretor da Comunidade Salesiana, ou Delegado dos AA 
 

 

………………………………………………………………………….……..                                                                          
          Presidente da Direção do Centro/Local 

                                                                                                                                                                                                                                             
……………………………………………………….. 

                                                                                                                   Candidato proposto 

Local e data……………………………………… 
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