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COMUNICADO -MARÇO 2021 
 
Caros associados do GMVR, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do 
clube peço a vossa atenção para a comunicação seguinte: 
 
A Pandemia continua a afetar de forma grave a vida de todos nós. Como sabem as atuais 
normas em vigor da DGS, sustentadas pelos diplomas legais que instituem o Estado de 
Emergência não permitem ajuntamentos de pessoas. O convívio e a partilha das coisas que 
mais nos unem e mobilizam como associados do clube têm sido há já alguns meses 
severamente afetadas devido a esta situação que devemos respeitar como forma de 
proteção das vidas da comunidade e, consequentemente de cada um de nós. 
 
É, pois, natural que nestes tempos a vida associativa esteja fortemente restringida e se 
revele quase nula. 
 
No caso particular do GMVR a situação não difere das de outras associações ou clubes – 
apenas há, esporadicamente, passeios a título individual feitas livremente pelos sócios 
mantendo o cumprimento restritivo na circulação ainda em vigor. 
Porém, convém lembrar que no nosso clube a sua gestão obedece a uma norma estatutária 
que determina que o mandato dos Corpos Gerentes é de 2 anos.  
Ora, precisamente em fevereiro ou março de 2021, termina o mandato da atual direção e 
restantes órgãos sociais. 
 
Tendo em conta a situação excecional, certamente do conhecimento de todos, não é 
permitido fazer reuniões presenciais. 
Por outro lado, não parece fazer muito sentido promover um processo eleitoral on-line, 
como paliativo para o normal correr da vida associativa. 
Assim sendo e após consulta aos atuais elementos da Direção, incluindo o seu Presidente, 
ao Conselho Fiscal e aos restantes elementos da Mesa da Assembleia-Geral entendi na 
qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia-geral não proceder ao processo eleitoral 
neste momento e nos próximos meses até a situação sanitária se normalizar. Até lá. 
acordei com a direção atual que se mantenha em funções realizando os atos de gestão 
normais que garantam a normalidade da vida associativa. 
 

  
Cordiais saudações desportivas 

 

Carlos Manuel Moreira Gomes 
(Presidente da Mesa da Assembleia-Geral) 


