Caros Alfistas,
De acordo com os Artigos 26º e 27º dos Estatutos da ALFA, aprovados em 23 de
Outubro de 2015, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
venho por este meio convocar a 2ª Assembleia Geral Ordinária ALFA - 2017, que
se realizará no próximo dia 24 de Novembro de 2017, pelas 21h00, na Galeria
ARCO, Espaço ALFA, sito na Rua António Maria Labóia nº 1, em Faro, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apresentação, discussão e deliberação do Plano de Actividades para o ano
de 2018;
2. Apresentação, discussão e deliberação do Orçamento para o ano de 2018;
3. Outros Assuntos.
Caso não exista quorum à hora marcada, a assembleia iniciará os trabalhos, com o
número de sócios presentes, às 21.30 H. Lembro que a deliberação da ordem de
trabalhos será por maioria simples, devendo os presentes terem as quotas em
dia, para exercerem o seu direito de voto. Os documentos relevantes da ordem
de trabalhos estarão disponíveis no prazo legal, para consulta na Sede Social da
Associação, bem como, nos meios de comunicação da ALFA expostos pela
Direcção.
Conforme o artigo 30º, caso os associados pretendam fazer-se representar na
Assembleia, deverão endereçar a sua intenção, por e-mail, ao Presidente da Mesa
da Assembleia Geral para o endereço: rogeriovfontes@gmail.com ou, por carta,
até às 17h00 do dia 23 de Novembro de 2017, mencionando a identificação do
mandatário que, conforme os Estatutos, deverá ser sócio da ALFA. Conto com a
vossa presença e com o vosso contributo para que engrandeça, e dignifique, a
nossa Associação.
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