
SOCIEDADE PORTUGUESA DE FÍSICA  

Delegação Regional Centro  	

Departamento de Física da Universidade de Coimbra  

3004-516 COIMBRA                                   

 

Caro Sócio, 

De acordo com os Estatutos da SPF, vai realizar-se no dia 30 de janeiro pelas 16:00 a Assembleia 

Geral Ordinária desta Delegação, destinada à apreciação e aprovação do Relatório de Atividades da 

Direção cessante e à eleição dos órgãos sociais para o mandato trienal de 2019 a 2021.  

Envia-se em anexo a Lista Candidata aos órgãos sociais. 

Para o caso de querer usar a faculdade concedida pelo artº 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 envelope branco que lhe enviamos, 

sem nele escrever qualquer menção;  

b) – introduza o envelope branco noutro, selado e dirigido a:  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Delegação Regional Centro, Sociedade 

Portuguesa de Física,  Departamento de Física da Universidade de Coimbra , 3004-516 Coimbra  

c) – não se esqueça de incluir no remetente o seu nome e número de sócio.  

 

 

CONVOCATÓRIA 

Convoca-se a Assembleia Geral da Delegação Regional do Centro da Sociedade Portuguesa de Física 

para uma reunião a realizar no dia 30 de janeiro de 2019, pelas 16h, na Sala de Conferências do 

Departamento de Física da Universidade de Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1: Informações; 

Ponto 2: Aprovação do Relatório de Atividades da Direção relativo ao triénio 2016-2018;   

Ponto 3: Eleição dos orgãos sociais para o triénio 2019-2021. 

 

Ao abrigo do artº 30º dos mesmos Estatutos da SPF, não havendo número suficiente de sócios, a 

Assembleia reunirá em segunda convocação 30 minutos depois da hora marcada, com qualquer 

número de sócios.  

 

Coimbra, 10 de janeiro de 2019 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

 

(Profª Doutora Maria Alexandra A. Faria Pais)   


