MUNICÍPIO DE MEALHADA

FICHA DE CANDIDATURA
A APOIO FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA À
ACTIVIDADE DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS
PAACRJ 2018

IDENTIFICAÇÃO
ASSOCIAÇÃO: __________________________________________________________

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO ______________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO: _________________________________________________

E-MAIL: ________________________________ TELEFONE: ____________________

Nº PESSOA COLECTIVA: ______________________

DATA DA FUNDAÇÃO: ____/____/_______ N.º DE SÓCIOS: ___________________

DATA DA ELEIÇÃO DOS ACTUAIS CORPOS GERENTES: _____/_____/_______

Anexar: - Relatório de Atividades do ano anterior aprovado em Assembleia-geral;
- Fotocópia da ata da Assembleia-geral que aprovou o Relatório de Atividades;
- Fotocópia do Cartão de Pessoa Colectiva válido;
- Fotocópia dos Estatutos.
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Complete relativamente ao ano de 2018, de acordo com as actividades realizadas
por esta Associação:
7.1 – Nº de Elementos _____________
7.2 – Acampamento / Acantonamentos
7.2.1 – Até duas noites:·
- 10 ou menos participantes _____
- De 11 a 50 participantes inclusive _____
- Com mais de 50 participantes _____
7.2.2 – Com mais de duas noites:

- 10 ou menos participantes _____
- De 11 a 50 participantes inclusive _____
- Com mais de 50 participantes _____

7.3 – Convívios
- Nº de Acções _____
7.4 – Serviço de Voluntariado
- Nº de Acções _____
7.5 – Actividades de inter-acção com a comunidade
- Nº de Acções _____
7.6 – Actividades de carácter ambiental
- Nº de Acções:
- Até 10 participantes inclusive _____
- Com mais de 10 participantes _____
7.7 – Actividades de desenvolvimento físico e desportivo
- Nº de Acções:
- Com 10 participantes ou menos:
- Duração até 1 semana _____
- Duração de 1 a 8 semanas _____
- Duração de mais de 8 semanas _____
- De 11 a 50 participantes inclusive:
- Duração até 1 semana _____
- Duração de 1 a 8 semanas _____
- Duração de mais de 8 semanas _____
- Mais de 50 participantes inclusive:
- Duração até 1 semana _____
- Duração de 1 a 8 semanas _____
- Duração de mais de 8 semanas _____
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7.8 – Actividades de expressão artística
- Nº de Acções:
- Espectáculo aberto ao público _____
- Espectáculo de âmbito interno _____
- Exposição aberta ao público _____
- Festival _____
- Feira _____
- Recriação tradicional _____
- Mostra _____
- Escola de Formação Artística: Nº de Alunos _____
- Oficinas de curta duração: Nº de Alunos _____
7.9 – Actividades de edição
- Internet _____
- Edições impressas: Nº de edições publicadas _____

IMPORTANTE: Todas as referências têm de ser comprováveis através do Relatório
de Atividades ou outros elementos complementares (fotos,
recortes de imprensa, cartazes, etc.)

Declaro por minha honra que todas as referências desta ficha são verdadeiras.

Data: ____/____/2018

O Presidente da Direcção

_________________________________
(assinatura e carimbo)
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