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Assunto: Analgarve
Exmos Treinadores, Técnicos, Dirigentes dos Clubes da Analgarve e Elementos do Conselho Regional de
Arbitragem
Antes de mais gostaria de desejar a todos um Excelente Ano de 2021.
Como é do conhecimento de todos os clubes pelas comunicações que têm sido enviadas pela Mesa da
Assembleia Geral, neste momento estamos a aguardar as eleições de uma nova Direção para todos os órgãos
sociais que compõem a nossa associação.
Existe uma lista que está a ser formada, no entanto tem sido bastante difícil conseguir todos os
elementos, pois são necessários elementos para todos os órgãos sociais da Analgarve.
Assim sendo e porque não foram efetuadas ainda as eleições, os atuais corpos sociais, incluindo a Direção,
apenas podem efetuar atos relacionados com uma gestão corrente da associação, não estando neste momento
mandatados para tomar decisões, ou assumir despesas que não façam parte dessa gestão corrente. Isto implica
que até novas eleições dos corpos sociais e posterior aprovação pelos Delegados nomeados pelos clubes, do
Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2021, não se possam realizar quaisquer tipos de atividades que
impliquem custos para a Analgarve, que não sejam os de gestão corrente.
No curto prazo, e porque se prevê que esta situação fique resolvida durante o mês de janeiro, isto
implicará que em janeiro não poderão haver provas nem deslocações da seleção regional à Taça Vale do Tejo,
caso esta venha a acontecer.
Entretanto, e porque acreditamos que até ao final de janeiro tudo se resolverá contando para isso
também com a ajuda e colaboração dos clubes, foi já preparada pela Direção Técnica da Analgarve uma proposta
de calendário que enviamos em anexo, para apreciação dos clubes e do Conselho Regional de Arbitragem. A breve
trecho, a Analgarve, na pessoa do seu Diretor Técnico Regional, convocará uma reunião para debate da referida
proposta com todos os agentes envolvidos.
A Direção Atual em exercício de funções de gestão corrente, agradece desde já o apoio e colaboração
que os clubes, representados pelos seus Técnicos e Dirigentes nos deram neste último ano e espera poder
continuar a contar com esse apoio e celeridade nas decisões, para a eleição da nova direção e aprovação do
orçamento e plano de atividades para 2021.
Deixamos ainda um agradecimento muito especial ao Conselho Regional de Arbitragem que não se
poupou a esforços para que as provas regionais pudessem decorrer no cumprimento de todas as normas exigidas
pela DRS.
Com os melhores cumprimentos
A Direção

