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02 ASG 22 

 

CONVOCATÓRIA 

 

 

Nos termos do disposto no artigo 27º dos estatutos, convoco todos os associados de «Os Quatro 

Cantos do Cisne – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário» a reunir em sessão 

extraordinária da Assembleia Geral, na sede da Associação, em Pereira, no dia 30 de novembro de 

2022, quarta feira, pelas 19:15 horas com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto Um – Apreciação e votação do plano de actividades e orçamento para o ano de 2023;  

Ponto Dois – Outros assuntos de Interesse para a Associação; 

                                                                  

                                           

 

 

Pereira, 10 de novembro de 2022 

O Presidente da mesa da Assembleia Geral 

 

 

______________________________________ 

Luís Manuel Pereira Varino 

 

 

 

       
  Nota - Para ter acesso a todos os documentos, institucionais, deve ser associado e efectuar o registo no nosso portal  
www.quatrocantosdocisne.com ou deslocar-se à sede da associação.  

Caro Associado/a                                 
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Quotização em atraso 

 
 

 

           O pagamento da Quota Associativa para além de ser um dever estatutário, é ainda 

uma receita com que a Associação pode contar.  

Situações como o atraso de pagamento de quotas acontecem com muita frequência e quase 

sempre por esquecimento.  

 

          Neste lembrete vimos apelar à sua compreensão e espírito de missão de forma a 

ajudar à resolução deste problema, procedendo à liquidação dos valores em falta. 

 

 
Para efeitos de pagamento de quotas pode dirigir-se à sede da associação ( terças feiras  

das 10h ás 16h e sextas feiras das 9h30 às 12h), através de cheque enviado para a morada 

acima indicada, por transferência bancária (com posterior envio de comprovativo ou com o 

respectivo numero e nome de associado) para o NIB 0035 0719 00005699130 35. 

Caso já tenha regularizado os referidos pagamentos considere este lembrete sem 

efeito. 

 

          Certos da compreensão e colaboração sempre manifestadas para com a actividade 

associativa, despedimo-nos com os melhores cumprimentos. 

 

 

 

 

O Presidente da Direção 

_______________________ 

(Nuno Alfaiate) 
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