ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE VELA DA MADEIRA
Entidade de Utilidade Pública: Decreto Lei n.º460/77 de 7 de Novembro, Decreto Legislativo
Regional n.º26/78/M de 3 de Julho

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos da Lei e dos Estatutos da Associação Regional de Vela da
Madeira e da Regras Eleição de Delegados à AG da Federação Portuguesa de
Vela, convoco os senhores Associados para reunirem em Assembleia Geral
extraordinária da Associação Regional de Vela da Madeira, a ter lugar no dia 9
de Agosto de 2017 pelas 18h00, no Centro Náutico de São Lázaro,
Instalações Associação Regional de Vela da Madeira, à Estrada da Pontinha,
Concelho de Funchal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PONTO ÚNICO – Eleições para delgados à Assembleia Geral da Federação
Portuguesa de Vela - ano de 2017.
Em conformidade com a lei e estatutos, a assembleia reunirá, em primeira
convocação, à data e hora supra referida, se se encontrar presente, pelo
menos, metade dos respectivos associados. Caso tal não se verifique, e de
harmonia com os mesmos diplomas, a assembleia fica desde já convocada,
com a indicada Ordem de Trabalhos, para meia hora depois da anterior,
reunindo-se e deliberando nessa altura com qualquer que seja o número dos
associados presentes.
Mais informo que:
- As listas de candidatura de cada associação regional são apresentadas à
Mesa da Assembleia de cada Associação Regional, acompanhadas da

subscrição assinada por quem vincule um Clube associados com mais de 5
participantes federados com licença desportiva em vigor em 31 de janeiro
imediatamente anterior, e integram oito nomes de candidatos a delegados,
podendo integrar ate quatro suplentes, devendo ser entregues com a respetiva
declaração de aceitação, nome completo, morada, email e nº de licença
desportiva válida de cada candidato a delegado, até 15 dias antes da data
prevista para a Assembleia Geral eleitoral, convocada nos termos do PONTO
ÚNICO.

Funchal, 07 de Julho de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado

