
                                                                          
                                                    
 
                                                    

     
 

  
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do artigo 24º dos Estatutos da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, convoco a Assembleia Geral 

para uma Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 08 de Janeiro de 2023, 

Domingo, no salão desta Associação, pelas 14 horas, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

 

1. Tomada de posse dos Corpos Sociais da AHVBSD para o triénio 
de 2023/2025; 

 

No caso de à hora prevista não se encontrarem presentes o número mínimo 
legal de associados, a assembleia reunirá 30 minutos depois, de acordo com 
o estipulado no Ponto 1 do artigo 42º. 
 

Na sequência do surto COVID19 existente serão cumpridas todas as normas de segurança emanadas 
pela DGS nomeadamente higienização do espaço, distanciamento físico, desinfeção das mãos e 
medição da temperatura corporal à entrada e uso obrigatório de máscaras de proteção. 
 
Atendendo também à situação atual a Assembleia terá uma duração máxima de 45 minutos, podendo 
sofrer adiamento decorrente de indicações ou orientações das autoridades. Se for este o caso será 
dado conhecimento com o máximo de antecipação possível aos associados. 

 
Sanfins do Douro, 22 de Dezembro de 2022 

 
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral 

 
 

(Paulo Alexandre Sampaio Simão) 

PuotenchihinI-



                                                                          
                                                    
 
                                                    

     
 

 Aviso 2/ 2022 
 
 

Mesa da Assembleia Geral, através do presente Edital informa os Srs. Associados e a 
população em geral dos resultados do Processo Eleitoral para a Eleição dos Corpos 
Sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro 
para o triénio 2023-2025. 
 
Foi entregue uma lista, nos prazos e termos previstos que foi denominada de: 
 
- Lista A 
 
A lista A foi eleita com 22 votos a favor e três votos em Branco, num total de 25 votos 
expressos. 
  

 

O presente Edital será afixado nas instalações, no site da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro bem como noutros locais habituais.  

 

 

 

 
Sanfins do Douro, 22 de Novembro de 2022 

 
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral 

 
 
 

(Paulo Alexandre Sampaio Simão) 
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