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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUNICULTURA

Nos termos do disposto no número 2, do artido 17.º, dos

todos os associados para se reunirem em 

Freguesia de Vera Cruz, sita 

do dia 25 de março de 201

1. Leitura e aprovação da ata da últi

2. Apreciação e votação do relatório e contas 

3. Eleição dos titulares dos órgãos sociais

Apenas os associados efetivos e honorários

2017 podem exercer o direito de voto.

As listas candidatas ao acto eleitoral

nos termos do artigo décimo sétimo do Regulamento Interno,

2017, por correio para 

3800-172 Aveiro, ou enviadas para o e

Se à hora indicada não houver quórum, a 

mesmo local, com qualque

Aveiro, 23 de fevereiro de 201

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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Assembleia Geral Eleitoral da 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUNICULTURA

Convocatória 

Nos termos do disposto no número 2, do artido 17.º, dos estatutos da 

para se reunirem em Assembleia Geral, que terá lugar na 

, sita no Largo Capitão Maia Magalhães, 3800

de 2017, com a seguinte ordem de trabalhos 

Leitura e aprovação da ata da última Assembleia Geral; 

Apreciação e votação do relatório e contas do ano de 2016; 

Eleição dos titulares dos órgãos sociais para o biénio de 2017 a 2019 e tomada de posse.

associados efetivos e honorários com as quotas regularizadas até 

podem exercer o direito de voto. 

ao acto eleitoral devem ser apresentadas à Mesa da Assembleia Geral, 

nos termos do artigo décimo sétimo do Regulamento Interno,  até ao dia 5 de março de 

para a sede da associação, sita na rua Engenheiro Oudinot, n.º 54 R/C

, ou enviadas para o e-mail geral@aspoc.pt. 

Se à hora indicada não houver quórum, a assembleia funcionará meia hora depois no 

mesmo local, com qualquer número de sócios, e a mesma ordem de trabalhos.

de 2017 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUNICULTURA 

estatutos da Associação, convoco 

eral, que terá lugar na Junta de 

3800-124 Aveiro, pelas 14h30 

para o biénio de 2017 a 2019 e tomada de posse. 

com as quotas regularizadas até 18 de março de 

devem ser apresentadas à Mesa da Assembleia Geral, 

até ao dia 5 de março de 

a rua Engenheiro Oudinot, n.º 54 R/C, 

ssembleia funcionará meia hora depois no 

r número de sócios, e a mesma ordem de trabalhos. 


