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Nos termos do Artigo Vigésimo número Um dos Estatutos do Porsche Clube Portugal, convoco a 
Assempleia Geral desta Associação para reunir em Sessão Ordinária no Hotel Vila Galé Coimbra, 
sito na Rua Abel Dias Urbano, número vinte, em Coimbra, no dia dez de Fevereiro de dois mil e 
dezoito, ás onze horas e trinta minutos, com a seguinte 

Ponto Um 

Ponto Dois 

Ponto Três 

ORDEM DE TRABALHOS 

Leitura e votação da Acta da Assembleia Geral Ordinária de vinte e oito de 
Janeiro de dois mil e dezassete. 

Discutir ou modificar e votar o Relatório e Contas da Direcção relativos ao 
exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezassete e tomar 
conhecimento do Parecer das Contas relativo ao mesmo exercício. 

Eleições para os Órgãos Sociais do Porsche Clube Portugal, para o triénio de dois 
mil e dezoito a dois mil e vinte. 

Se á hora marcada não estiverem presentes ou representados, pelo menos, metade dos 
Associados Efectivos, desde já convoco a mesma Assembleia Geral para reunir meia hora depois 
em segunda Convocatória, com a mesma Ordem de Trabalhos e na mesma data e local, reunindo 
então com qualquer número de Associados presentes ou representados. 

Encontra-se anexa á presente Convocatória o modelo de Procuração a apresentar nesta Sessão 
pelos Associados Efectivos que assim o entendam. 

Relembro que para poder participar na Sessão, os Associados Efectivos deverão ter regularizado 
respectivas quotizações, incluindo as do presente ano, nos termos do disposto no número Dois 
alínea b) do Artigo Sétimo dos Estatutos do Porsche Clube Portugal. 

Informo que documentos relativos ás Contas - Documentos Contabilísticos - referidos no Ponto 
Dois da Ordem de Trabalhos, se encontram disponíveis para consulta dos interessados a partir de 
trinta e um de Janeiro próximo na Delegação Norte do Porsche Clube Portugal, sita Rua José 
Monteiro Salazar, número quarenta, no Porto, no horário de expediente de segunda a sexta feira, 
das quinze às dezanove horas. 

Mais informo que a urna para a votação relativa ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos encerrará 
às dezasseis horas da data da Sessão, sem prejuízo dos Associados Efectivos que a essa hora 
se encontrem na Sala para exercício do respectivo direito de voto. 

Lisboa, em vinte e nove de Janeiro de dois mil e dezoito. 

Porsche Club Portugal 
Sede I Largo Machado de Assis, n'9 C 
1700-116 Lisboa 
Delegação Norte 1 R: José Monteiro Salazar, nº40 
4150-443 Porto 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

RF~ -
NIB: 0007 0000 0083 4578 1072 3 

IBAN: PT50 0007-0000-0083·4578·1072-3 
BIC/SWIFT: BESCPTPL 

NIPC: 502 886 900 

Tel: (+351) 220 926 347 
Email: pclubinfo@gmail.com 
Website: www.porscheclub.pt 


