
 

Federação Portuguesa de Antigos/as Alunos/as de D. Bosco (Salesianos) 
Rua Saraiva de Carvalho, 275 – Lisboa  

 
 

8 de dezembro de 2017 
 
 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Em conformidade com os Estatutos em vigor, pela presente são convocados os Centros Locais 
das Associações de Antigos Alunos de D. Bosco (Salesianos) para uma 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a ter lugar em Fátima, no Centro Paulo VI 
às 16,00 horas do dia 13 de janeiro de 2018 

com a seguinte  
 

ORDEM DOS TRABALHOS 
 

1. Apresentação dos candidatos propostos pelos Centros 

2. Votação para eleger os Órgãos Sociais da Federação 

 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 
NB - Se à hora marcada para o início dos trabalhos não houver quórum, a Assembleia reúne 
        com número de associados que estiverem presentes, meia hora depois.  
 
 
 
 

Dos Estatutos:  
 

Art.º 11.° - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral convocar as reuniões desta  e dirigir os seus trabalhos. 
Art.º 12.º - 1.  As Assembleias Gerais são ordinárias e extraordinárias. … 
                  - 4. As Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) serão convocadas sempre que, verificados  
                        os requisitos dos presentes Estatutos, o presidente da Mesa assim o determinar.  
Art.º   20.º   -   Os mandatos dos Órgãos Sociais da Federação mantêm-se até à AG onde sejam eleitos novos membros que os substituam. 
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