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CSQBV, 11 de novembro de 2021 

 

 

CENTRO SOCIAL DA QUINTA DA BOA VISTA 

ASSEMBLEIA GERAL | 25 NOVEMBRO 

AVISO CONVOCATÓRIO 
 

Ao abrigo do artigo 21º nº1 dos Estatutos do Centro Social da Quinta da Boa Vista 
(CSQBV), convoco as Senhoras e Senhores Associados para uma Assembleia Geral 

Ordinária do CSQBV, para os efeitos previstos no artigo 24º nº 2, além dos outros temas 
incluídos na ordem de trabalhos abaixo descrita. 

 
A mesma terá lugar na sede do CSQBV, Rua da Escola, nº 86, em Meleças, no dia 25 de 

Novembro de 2021, pelas 19h30. 
 

 
ORDEM DE TRABALHOS:  

 
1. Apreciação e votação do plano de atividades e orçamento para 2022  

2. Votação sobre a proposta de elevar e distinguir a sócia nº16 Maria Vitória dos 

Santos Simões como sócia honorária do CSQBV  
3. Informações  

 
Se, à hora marcada, não estiverem presentes mais de metade dos sócios com direito a 

voto exigidos para o funcionamento da Assembleia em primeira convotória, esta iniciar-
se-á meia hora depois, ou seja, pelas 20h00, com qualquer número de presenças, 

conforme estipula o artº 22º dos Estatutos.  
 

Cumpre ainda informar que, em conformidade com o artigo 21º nº4 dos mesmos 
Estatutos, os documentos referentes ao pontos 1 da ordem de trabalhos estarão 

disponíveis para consulta na sede e na página de internet da Instituição, com a 
antecedência mínima de uma semana antes da data da Assembleia, ou seja, até dia 18 

de Novembro 2021. 
 

Esta é uma Assembleia Geral muito importante, que nos permite continuar a 

trabalhar no que é fundamental para a nossa Instituição, como sejam o plano e o 
orçamento para o próximo ano, e mais ainda, porque teremos a oportunidade única de 

viver um momento tão especial na história do CSQBV: celebrar e demonstrar toda a nossa 
gratidão à Vitória.  

 
Ficam os votos de que todos continuem bem e agradecemos a vossa sempre presente e 

positiva colaboração. 

                                                                                          

 Meleças, 11 de novembro 2021     

 
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral | Cláudia Lourenço 

 

http://www.csqbv.pt/

