
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO SUL
Marina de Albuíbirag Passcio do Our0, Lotc 5, loja 2 8200-318 Albufeira

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLElA-GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Artigo 173 do código Civil e dos Artigos 6°- e 8°- dos Estatutos da
Associação Regional de VeIa do Sul, convoco a Assembleia-Gera| Ordina'ria a ter Iugar
na sede desta Associação, sito no Passeio do Ouro, Lote 5, Loja 2, na Marina de
Albufeira, em Albufeira, pelas 19z30 horas do dia 4 de Março de 2021, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas de 2020.
2. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para

2021.
3. Outros assuntos de interesse.

De acordo com as disposições do atual estado de emergência, decretado pelo Governo
Português, que impede a Iivre circulação de pessoal e consequentemente impõe o
recolher obrigatór¡o, informo que a supracitada Assembleia Geral Ordina'ria não será
presencial, mas sim on-I¡ne com auxilio à videoconferência, por sistema Zoom, Skype
ou outro previamente ínformado.

Mais informo que o acesso à plataforma de videoconferência será enviado por via Iink
para o emaiI do representante do clube até dia 11 de Março de 2021.

Assím, os clubes associados deverão índicar o respetivo representante até 8 dias antes
do inícío da Assembleia Gera|.

Não havendo o número Iegal de sócios para deliberarem em primeira convocatór¡a,
convoco desde já a mesma Assembleia-Gera| Ordina'ria, para reunir em segunda
convocatór¡a, no mesmo local, trinta minutos, depois, com a mesma ordem de
trabalhos, deliberando então, com qualquer número de presenças.

Albuf MQ1 --.---'oe 2021

 

An ónio Pedro Pontes
Pr sidente da Assembleia Geral



ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO SUL
Marina de Albufeira, Passeio do Ouro, Lote 5, loja 2 8200-318 Albufeira

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLElA-GERAL EXTRAORDINARIA

Nos termos do Artigo 173 do código Civil e dos Artigos 6°- e 8°- dos Estatutos da
Associação Regional de Vela do Su|, convoco a Assembleia-Gera| Ordinária a ter Iugar
na sede desta Assocíação, sito no Passeio do Ouro, Lote 5, Loja 2, na Marina de
Albufeira, em Albufeira, pelas 19:30 horas do dia 2 de Março de 2021, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1. Eleição dos Delegados da ARVS à Assembleia-Gera| da Federação Portuguesa de
Vela

Junto se anexa as regras de eleição dos delegados 2021.

Mais informo que as urnas estarão abertas das 14 horas às 20 horas na sede da ARVS,
em Albufeira.

No entanto, a ñm de evitar ajuntamentos no Iocal de votação, solicitamos aos clubes
que indiquem antecipadamente um representante e que indique uma hora de
preferência para votar.

Atencíosamente.

Apmb'ra. 1 de f_evereiro de 2021

  I n \

A ,tonIo Pedro Pontes

Pfelsidente da Assembleia Geral

 



 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DO SUL
Marina de Albufeira, Passeio do Ouro, Lote 5, loja 2 8200-318 Albufeira

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Artigo 173 do código Civil e dos Artigos 6~° e 8-° dos Estatutos da
Associação Regional de Vela do Su|, convoco a Assembleia-Gera| Ordinária a ter lugar
na sede desta Associação, sito no Passeio do Ouro, Lote 5, Loja 2, na Marina de
Albufeira, em Albufeira, pelas 19230 horas do dia 11 de Março de 2020, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1. Eleição dos Órgãos Sociais da Assocíação Regional de Vela do SuI para o
quadriénio 2021 - 2025.

Mais informo que as urnas estarão abertas das 14 horas às 20 horas na sede da ARVS,
em Albufeira.

No entanto, a fim de evitar ajuntamentos no IocaI de votação, solicitamos aos clubes
que indiquem antecipadamente um representante e que indique uma hora de
preferência para votar.

mlbuira. 1 de fevereiro de 2021

 

ntónío Pedro Pontes
Presidente da Assembleia Geral


