
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

Convocatória 

  

Considerando que António Florêncio, Presidente da Direcção do CNID - Associação dos Jornalistas 

de Desporto nos últimos 12 anos, renunciou ao cargo por motivos de saúde e da sua vida pessoal, a 

Mesa da Assembleia Geral decidiu convocar eleições antecipadas.  

  

Atendendo a que a situação em análise está omissa nos Estatutos da Associação, é com base 

no Artigo 13.º, alínea a) e no Artigo 21.º, alínea d) que convoco a Assembleia Geral Eleitoral dos 

Órgãos Sociais para o quadriénio 2017/2021, a realizar no próximo dia 21 de Dezembro de 2017.    

  

A votação decorrerá na sede da Associação, no Bairro da Liberdade Lote 6- 2.º piso, entre as 11 h e 

as 17 h.  

  

Com o envio desta Convocatória a todos os sócios no seu pleno direito  (quotização em dia), e 

publicada na Imprensa, conforme determinam os Estatutos, dá-se por aberto o processo eleitoral, de 

acordo com as seguintes regras:  

  

1- As listas concorrentes devem dar entrada na Associação até ao próximo dia 4 de Dezembro. Em 

carta dirigida à Mesa da Assembleia Geral e enviada para Apartado 5025  1081-972 Lisboa, 

ou entregues na sede no horário entre as 15 h e as 18 h.  

  

2- As listas aprovadas serão divulgadas de imediato, nomeadamente sendo enviadas aos Sócios 

domiciliados fora do Concelho de Lisboa para permitir o voto por correspondência (Artigo 31.º)  

  

3- O período de campanha eleitoral decorrerá de 6 de Dezembro a 17 de Dezembro.  

  

4- O voto deve ser devolvido à Mesa da Assembleia Geral, dobrado, em envelope fechado, sem 

qualquer indicação exterior, juntamente com fotocópia do Cartão de Associado, até 18 de Dezembro 

(data de envio no envelope).  

  

5- Os Serviços Administrativos da Associação prestarão o apoio habitual às listas concorrentes.  

 

Lisboa, 20 Novembro 2017  

 

              O Presidente da Assembleia Geral  

                     António Santos Neves  


