
COMUNICADO Nº II DE 2015 

 

A pedido do Sr Presidente da A.G. da ARDEA, emitimos o seguinte 

comunicado/esclarecimento. 

 

 

 

 

19 de Junho de 2015 

Ex.mos Associados, 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Regional de Desporto Equestre dos 

Açores, face à “convocatória” de 18 de Junho de 2015 de uma assembleia geral extraordinária a 

realizar em 26 de Junho de 2015, vem esclarecer os membros da Associação Regional de 

Desporto Equestre dos Açores do seguinte: 

a) A referida “convocatória” surgiu no seguimento de um anterior pedido apresentado ao 

presidente da mesa da assembleia geral de convocação de uma assembleia geral 

extraordinária que, não provindo de um terço dos associados, não cumpriu com o disposto 

no nº 2 do art. 14º do Estatutos; 

b) Não tendo, assim, ocorrido nenhuma recusa de convocação de assembleia geral num caso 

em que o presidente da mesa devesse convocá-la, a “convocatória” de 18 de Junho de 2015 

viola o disposto no nº 3 do art. 173º do Código Civil;  

c) Além disso, a mesma “convocatória” não é subscrita por todos os representantes das 

entidades que supostamente convocam a reunião, sendo em si mesma nula e de nenhum 

efeito por falta de um elemento essencial (a assinatura dos representantes das entidades 

que alegadamente convocam a reunião); 

d) Acresce que nunca tal “convocatória” poderia ser subscrita pela Associação Equestre 

Graciosense, nem pela Associação Açoreana de Criadores de Cavalos, por força do disposto 

no art. 10º dos Estatutos; 

e) Nem, por fim, poderia considerar-se validamente convocada a reunião da assembleia geral 

que eventualmente fosse realizada com base nessa “convocatória”, por falta de 

cumprimento do disposto no art. 15º dos Estatutos; 



f) Tudo, em suma, implica que se tenha presente que a referida “convocatória” não se reveste 

de qualquer validade, não sendo válidas nenhumas das hipotéticas deliberações que, ao 

abrigo da mesma, porventura viessem a ser tomadas. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 


