
 

 

 

EDITAL 

Eleições para a Associação de Melhoramentos Cultural Desportiva e Recreativa de 

Vale de Azares 

Mandato 2021-2024 

Em virtude de aos 4 de dezembro de 2020 até as 17 horas não terem sido rececionadas por a Comissão 

eleitoral candidaturas para concorrerem às eleições da Associação de Melhoramentos Cultural 

Desportiva e Recreativa de Vale de Azares, Fabíola Maria de Almeida Figueiredo, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral, faz saber que nos termos do artigoº 5, alínea 1,2 e 3 do Regulamento Eleitoral, 

aprovado em Assembleia Geral de 14 de outubro de 2016, foi deliberado remarcar o ato eleitoral 

afixando uma segunda data para o mesmo, nomeadamente dia 9 de janeiro de 2021(sábado) dando 

assim continuidade à realização das eleições para os órgãos da Associação de Melhoramentos Cultural 

Desportiva e Recreativa de Vale de Azares, ato que teve inicio no dia 20 de novembro de 2020 conforme 

convocatória em edital. 

O local da assembleia de voto será na Tapada da Lage, 6360-180 (sede da Associação), decorrendo a 

votação das 12:00 às 14:00 horas. 

Os processos individuais de candidatura a apresentar por cada uma das listas concorrentes deve ser 

entregue impreterivelmente até as 17 horas do dia 21 de dezembro (art.º 10 do Regulamento Eleitoral) 

na secretaria da Associação de Melhoramentos Cultural Desportiva e Recreativa de Vale de Azares, 

assegurando-se a sua receção por um dos membros da comissão eleitoral. 

A afixação das listas admitidas para a eleição serão públicas no dia 26 de dezembro de 2020 (art.º 13 do 

regulamento eleitoral). 

Os sócios com direito a voto encontram-se enumerados em folha anexada ao documento original deste 

edital na sede da Associação de Melhoramentos Cultural e Desportiva de Vale de Azares. 

 

Vale de Azares, 06 de dezembro de 2020 

 

                    A Presidente da Comissão Eleitoral 

______________________________ 

(Fabíola Maria de Almeida Figueiredo) 
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