
 
 

                        Circular nº 1/2020 

2 de março de 2020 

 

Estimado(a) Sócio(a) 

 

ASSEMBLEIA GERAL  

 

Juntamos à presente (a) Convocatória para a assembleia geral, (b) Lista de candidatos às eleições dos 

órgãos sociais para o triénio de 2020 a 2022 e (c) Credencial de representação. 

 

Ficam estes documentos também disponíveis no site do nosso Clube, juntamente com o relatório e contas 

referentes ao exercício de 2019, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, a apreciar nos termos 

do ponto 1º da Convocatória. 

 

Para as eleições previstas no ponto 2º da Convocatória, foi recebida apenas uma lista de candidaturas 

para todos os órgãos sociais (documento (b)). Seria ainda assim importante a participação significativa 

dos sócios, manifestada pela presença efetiva ou pela representação na assembleia. 

 

Nos termos do n.º 8 do artigo 7º dos Estatutos do nosso Clube, podem os sócios fazer-se representar na 

assembleia, não podendo porém cada representante deter mais de quatro representações. Como nem a 

Lei nem os Estatutos o restringem, entende-se que a representação pode ser exercida por qualquer 

pessoa maior de idade, mesmo que não seja sócia. Serve para o efeito a credencial junta (documento 

(c)), a qual deverá ser assinada pelo representado, podendo depois (i) ser entregue pelo representante à 

Mesa da assembleia antes do início da sessão, ou (ii) ser enviada pelo correio ou por fax para a sede do 

Clube, ou (iii) ser digitalizada e enviada por e-mail para um dos endereços eletrónicos abaixo indicados. 

 

Esperando a sua presença ou representação, subscrevemo-nos com cordiais saudações. 

 

Pelo Conselho Diretivo 

 

 

 

 

 

Belarmino Gonçalves Martins 

Presidente  
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C O N V O C A T Ó R I  A 

 

 

 

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art.7º dos Estatutos desta associação, convoca-se a assembleia geral dos 

seus associados para reunir, na sede do Clube Português de Canicultura sita na Rua Frei Carlos, n.º 7, 

em Lisboa, no dia 25 de março de 2020 pelas 18.30 horas ou, na falta de quorum, meia hora mais tarde 

com qualquer número de associados presentes ou representados, com a seguinte 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS: 

 

 

1º - Discutir e aprovar, ou modificar, o relatório do Conselho Diretivo e as contas referentes ao exercício 

de 2019. 

 

2º - Eleger os membros dos órgãos sociais (Mesa da Assembleia Geral, Conselho Diretivo e Conselho 

Fiscal) para o triénio de 2020 a 2022. 

 

3º - Discutir quaisquer outros assuntos de interesse. 

 

 

29 de fevereiro  de 2020 

 

 

 

               O Conselho Diretivo 

 

    Belarmino Gonçalves Martins (presidente) 

 

    Maria Fernanda Margarido da Silva Moreira (vice-presidente 

 

    Joaquim Vidigal Preces Diniz (vice-presidente) 
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                   COLLIE CLUBE DE PORTUGAL 
 

 

  

  

LISTA DE CANDIDATURAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

do Collie Clube de Portugal para o triénio 2020/2022 
 

 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 

Presidente                    -            Luis Miguel da Veiga Pinto Teixeira 

 

Secretário                     -            José Ernesto Tinôco Reis Costa 

 

Secretário                    -             Luís Carlos Pinheiro Soares Santa 

 

 

 

Conselho Diretivo 

 

Presidente                    -            Belarmino Gonçalves Martins 

 

Vice- Presidente          -            Maria Fernanda Margarido da Silva Moreira 

 

Vice- Presidente          -             Joaquim Vidigal Preces Diniz 

 

 

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente                   -            Sofia Alexandra Henriques Gonçalves Marques 

 

Vogal                          -            Jandira Fernandes Pereira 

 

Vogal                          -            Albano Jorge Nogueira Moreira 

 

 

 

  26 de fevereiro de 2020 

Proponentes 

(Os candidatos acima indicados) 

 

 



 

 

 

Credencial de representação 

 

 

Delego no(a) Sr(a)............................................................................................... 

todos os direitos sociais de que sou titular no COLLIE CLUBE DE 

PORTUGAL  para, em meu nome e representação, os exercer na Assembleia 

Geral desta Associação a realizar em ........ de .................................. de 20........ 

como melhor entenda, com as seguintes recomendações: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

…..................., ........... de ……........................... de 20...... 

 

Nome do(a) Sócio(a) .......................................................................................... 

 

Nº …….. Assinatura ........................................................................................... 

 
 

 


