
Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 
Rua Elias Garcia, n.º 329 | 2700-323 Amadora |www.cdaeao.pt | geral@cdaeao.pt 

 

Exmo.(a) Senhor(a) 
      Sócio(a) do C.D.A.E.A.O. 
 

      Lisboa, 19 de março de 2021 

 

 Caro(a) Sócio(a), 

Nos termos estatutários, designadamente do artigo 23º do Regulamento Interno 

do Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, venho, por este meio, 

convocar todos os seus sócios para uma reunião de Assembleia Geral, a decorrer no 

próximo dia 29 de março, pelas 19 horas, que devido à situação atual de pandemia 

COVID 19,  a mesma decorrerá via plataforma online, pelo que os interessados deverão 

responder a este e-mail a solicitar acesso para participar na assembleia, com os 

seguintes pontos da ordem de trabalhos: 

- Ponto nº 1: Apreciar, discutir e votar o relatório e contas do clube relativo ao ano de      

2020. 

- Ponto nº 2: Apresentação do Plano de ação para o ano de 2021/ 2022. 

- Ponto nº 3: Apreciar, discutir e votar orçamento para o ano de 2021. 

 A Assembleia Geral funcionará, em primeira convocatória, com a presença de, 

pelo menos, metade dos associados com direito a voto. Funcionará validamente trinta 

minutos depois, em segunda convocatória, com a presença de qualquer número de 

associados (artigo 22º do Regulamento Interno do Clube Desportivo do Agrupamento 

de Escolas Amadora Oeste). 

Com as mais cordiais saudações, 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral do  

Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 

 

(Fátima Alpalhão) 

 

Nota: De acordo com a alínea d) do artigo 27º do Regulamento geral interno do C.D.A.E.A.O, 

encontra-se disponível para consulta dos associados, o relatório e contas relativo ao ano de 

2020, bem como o plano de ação e o orçamento para o ano de 2021, o acesso aos referidos 

documentos será efetuado através de marcação prévia em dia e hora a combinar tendo em 

conta os atuais constrangimentos de acesso ao CDAEAO. 
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