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Assembleia Geral

Nos termos do disposto nos Estatutos e Regulamentos Internos, convoco a Assembleia Geral do 
Clube Autocaravanista Saloio, a reunir em 
Reguengo Grande, sito na rua do Campo de Jogos, na freguesia de Reguengo Grande, 
concelho da Lourinhã, pelas 09.30h do dia 06
TRABALHOS: 

1. Apresentação, Discussão e Aprovação 
 

2. Substituição do 2º Secretário da Assembleia Geral
 

3. Proposta da Direção para aprovação de novos sócios de Mérito
 

4. Reflexão acerca da participação do clube 
 

Apenas poderão participar na Assembleia Geral, os associados com as quotas em dia.

- O uso individual de máscara será facultativo, sugerindo

Não comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia possa reunir 
primeira convocação, convoco desde já, a mesma Assembleia Geral
convocação, no mesmo dia e local às 10
então, com qualquer número de associados presentes.

 

Mafra, 06 de Outubro de 2021 
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Assembleia Geral Ordinária 

CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos do disposto nos Estatutos e Regulamentos Internos, convoco a Assembleia Geral do 
Clube Autocaravanista Saloio, a reunir em sessão ordinária,  no Pavilhão da 

, sito na rua do Campo de Jogos, na freguesia de Reguengo Grande, 
da Lourinhã, pelas 09.30h do dia 06 de novembro de 2021, com a seguinte

e Aprovação do Relatório e Contas relativas ao ano de 2020

Substituição do 2º Secretário da Assembleia Geral 

Proposta da Direção para aprovação de novos sócios de Mérito. 

Reflexão acerca da participação do clube na FPA e consequências 

participar na Assembleia Geral, os associados com as quotas em dia.

será facultativo, sugerindo-se a sua utilização

Não comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia possa reunir 
desde já, a mesma Assembleia Geral, para reunir

ão, no mesmo dia e local às 10horas,  com a mesma Ordem de Trabalhos, delibera
então, com qualquer número de associados presentes. 

                    

261 8130348Telem.961 691 623 
NIPC nº 508 792 258 –   CAE nº 94995    

Nos termos do disposto nos Estatutos e Regulamentos Internos, convoco a Assembleia Geral do 
no Pavilhão da ACDR de 

, sito na rua do Campo de Jogos, na freguesia de Reguengo Grande, 
de 2021, com a seguinte ORDEM DE 

relativas ao ano de 2020. 

 a tirar. 

participar na Assembleia Geral, os associados com as quotas em dia. 

se a sua utilização ! 

Não comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia possa reunir em 
, para reunir em segunda 

com a mesma Ordem de Trabalhos, deliberando 


