
   

                                       

 

 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

CONVOCATÓRIA 
 

De acordo com o disposto no parágrafo 1º do Art.º 25 dos Estatutos, é convocada a 
Assembleia Geral Ordinária do Clube Português de Automóveis Antigos, para o 
próximo dia 11 de Março de 2023 (Sábado), pelas 14:00 horas, na nova sede do 
Clube sita na Rua Serpa Pinto, 520/528, na cidade do Porto, subordinada à seguinte  

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
1. Discussão e aprovação do Relatório e Contas e do Parecer do Conselho 
Fiscal, respeitantes ao exercício de 2022;  
2. Discussão e deliberação, de acordo com o determinado no Art.º 24º f) dos 
Estatutos, da proposta da Direção de isenção temporária de joia para novos 
sócios e fixação da quota anual em € 90 (noventa euros), durante o ano de 
2023 
3.Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 
2023;  
4. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2023-2026;  
5. Discussão de qualquer outro assunto de interesse para o Clube.  
 
Notas: 1. Se à hora indicada não estiverem presentes ou representados a maioria dos 
Associados, a Assembleia reunirá regularmente com a mesma Ordem de Trabalhos, uma 
hora depois com qualquer número de presenças, em conformidade com o n.ºs 1 e 2 do Art.º 
26 dos Estatutos.  
2.  As Listas candidatas às eleições para os Órgãos Sociais do Clube, serão 
sucessivamente identificadas pelas A, B, C…., de acordo com a sua ordem de chegada e 
registo pelos Serviços Administrativos do Clube.  
3. As Listas candidatas às eleições para os Órgãos Sociais do Clube, deverão ser 
entregues e registadas até às 18:30h do dia 03 Março 2023, 6ª feira, nos serviços do 
Clube.  
4. Cada Lista candidata às eleições para os Órgãos Sociais do Clube, poderá depositar na 
Sede e/ou Delegação do Clube, até às 18:30h do dia 03 de Março de 2023, 6ª feira, um 
folheto de divulgação e promoção da Lista, com a dimensão máxima de 1 folha formato A4 
e em formato pdf. O folheto ficará disponível para consulta dos Sócios na Sede e 
Delegação do Clube e será enviado aos sócios através da newsletter do CPAA.  

 
 

Porto, 20 de Fevereiro de 2023, 
 
 

O Presidente da Assembleia Geral 
 
 
 

____________________________ 
Jorge Humberto Oliveira Seabra 


