
 
 

Sociedade Portuguesa de Física, Delegação Regional Norte 
Rua do Campo Alegre, s/n, 4169-007 Porto  

 
 

Car@ Sóci@, 
  

De acordo com o artigo 31º dos Estatutos da Sociedade, vai realizar-se, no dia 4 de Fevereiro, 
a Assembleia Geral Ordinária desta Delegação destinada à eleição dos corpos sociais para o 
mandato trienal de 2019 - 2021. 

Junto envio a lista que se candidatou ao sufrágio. 
Para o caso de querer usar a faculdade concedida pelo art.º 34º, de votação por 

correspondência e para que o voto seja válido, por favor siga o seguinte procedimento: 
 
a)   Introduza o boletim de voto, devidamente preenchido, no pequeno envelope branco que 

lhe enviamos, sem nele escrever o seu nome ou qualquer outra menção; 
 
b)   Introduza este pequeno envelope noutro envelope selado e dirigido a: 

 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral Regional 
da Delegação Regional do Norte 

Sociedade Portuguesa de Física 
Rua do Campo Alegre, s/n 

4169-007 Porto  
 

c)   Neste envelope selado é imprescindível escrever o seu nome e morada.  
 

 

CONVOCATÓRIA 
 

Convoco uma reunião ordinária da Assembleia Geral Regional da Delegação Regional Norte da 
Sociedade Portuguesa de Física, para o dia 4 de Fevereiro de 2019, pelas 17h 30m, na Delegação 
Regional do Norte da Sociedade, Rua do Campo Alegre, s/n, 4169-007 Porto (anfiteatro -117 do 
Departamento de Física e Astronomia da FCUP, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

Ponto 1: Informações; 
Ponto 2: Discussão das actividades do último triénio e do plano de atividades proposto; 
Ponto 3: Eleição dos corpos sociais para o triénio 2019-2021 (Anexo A). 

  

Ao abrigo do art.º 30º dos Estatutos, não havendo número suficiente de sócios, a Assembleia 
reunirá, em segunda convocação, 30 minutos depois da hora marcada, com qualquer número de 
sócios. 
 

Aguardando a vossa comparência, envio os melhores cumprimentos,  
 

Porto, 10 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Mesa 

 

(Professor Doutor Bernardo Almeida)  


