
 
 

Clube W123 Portugal 

 
 

CONVOCATÓRIA 
 
 

Ao abrigo do disposto nos Estatutos e no Regulamento Interno do Clube W123 Portugal (CW123P), 
CONVOCO todos os sócios, para uma reunião Extraordinária da Assembleia Geral (A.G.) a realizar 
no dia 15/02/2020, pelas 10:00 horas, na Sede deste Clube, na Rua Filipe Simões, nº5 R/C, em 
Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Leitura da ata da última A.G.; 
2. Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas do 

exercício de 2019, bem como do parecer do Conselho Fiscal; 
3. Eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2020-2022; 
4. Tomada de posse dos órgãos eleitos para o triénio 2020-2022; 
5. Apresentação, apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento 

Previsional para o ano 2020, proposto pela Direção, bem como do parecer do 
Conselho Fiscal. 

 

Solicitam-se listas para os três Órgãos Sociais do Clube W123 Portugal até ao dia 15 de Fevereiro de 2020 conforme 
calendário eleitoral em anexo à presente convocatória. 

 

Imediatamente após o ato eleitoral, previsto no nº2 da presente convocatória, proceder-se-á à respetiva tomada de posse 
dos órgãos eleitos. 

 

Se à hora marcada não comparecerem mais de metade dos sócios com direito a voto, a Assembleia Geral realizar-se-á 
pelas 10:30 horas, do mesmo dia, no mesmo local, com a mesma Ordem de trabalhos e com qualquer número de sócios 
presentes, de acordo com o disposto no nº1 e nº2 do artigo 23º do Regulamento Interno. 

 
Coimbra 20 de Janeiro de 2020 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
_______________________________ 

(Manuel Mário dos Santos Sacramento) 
 



 

Anexo à Convocatória para o dia 15 de Fevereiro de 2020 

 

Calendário eleitoral 

 

Para os devidos efeitos, declara-se aberto o processo eleitoral para os órgãos sociais do Clube W123 
Portugal (CW123P) para o triénio 2020/2022. 

O calendário do processo eleitoral é o seguinte: 
 Abertura do processo eleitoral: 20 de Janeiro de 2020; 
 Envio de Candidaturas à Mesa da Assembleia: até às 10H00 do dia 15 de Fevereiro de 2020; 
 Publicitação da/s lista/s candidata/s: Até às 10H00 do dia 15 de Fevereiro de 2020; 
 Assembleia Geral eleitoral: 15 de Fevereiro de 2020; 
 Tomada de posse dos órgãos eleitos: Imediatamente após o ato eleitoral. 

 
Solicitam-se candidaturas para os seguintes órgãos sociais: 

 Mesa da Assembleia Geral: Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário; 
 Direção: Presidente, Tesoureiro e Secretário; 
 Conselho Fiscal: Presidente, 1º Vogal e 2º Vogal. 

 
As candidaturas para os corpos sociais do CW123P fazem-se por listas nominais completas, com 
indicação do respetivo nome e número de associado candidato. 
As candidaturas deverão ser entregues via correio normal ou correio digital, até à data limite de 14 
de Fevereiro de 2020, dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CW123P, para a 
morada/endereço abaixo ou entregues pessoalmente até às 10H00 do dia 15 de Fevereiro de 2020 na 
sede do Clube. 
 
Clube W123 Portugal 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Rua Filipe Simões, nº5 R/c 
3000-186 Coimbra 
 
Ou para o mail do Presidente da Mesa da Assembleia Geral do CW123P 
valemanso@gmail.com  
 
Coimbra 20 de Janeiro de 2020 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 

 
_______________________________ 

(Manuel Mário dos Santos Sacramento) 


