
 

 

 

 

 

ELEIÇÕES PARA OS CORPOS SOCIAIS DA AOFA 
( CONVOCATÓRIA ) 

Nos termos do nº 10 do artigo 16º dos Estatutos da AOFA e dos artigos 2º, 5º e 16º do Regulamento Eleitoral 
convoco a realização de eleições para os Corpos Sociais da Associação, a terem lugar na Assembleia Eleitoral que se 
vai realizar na Sede da AOFA, Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, na Trafaria, no dia 3 de Março de 2018, sábado, 
no período compreendido entre as 14h00 e as 20h00. 

De acordo com o Regulamento Eleitoral, deve ser cumprida a seguinte fita de tempo : 

 

Data Descrição da Actividade 
02/01/2018 - Marcação da data das Eleições pelo Presidente da AG 

- Comunicação aos Sócios (Data + Calendário Eleitoral) 

17/01/2018 - Data Limite para apresentação ao Presidente da AG das propostas de candidatura 
18/01/2018 - Início de funções da Comissão Eleitoral, composta pela Mesa da AG e por um mandatário de 

cada uma das listas 
23/01/2018 - Data Limite para verificação da regularidade do processo, autenticidade dos documentos e 

elegibilidade dos candidatos 
24/01/2018 - Afixação da composição das listas (Sede da AOFA), divulgação generalizada pelos canais de 

comunicação e notificação dos mandatários 
26/01/2018 - Data Limite para apresentação de eventuais reclamações 
28/01/2018 - Data Limite para decisão sobre eventuais reclamações 

- Notificação aos mandatários sobre listas admitidas e recusadas 
- Afixação (Sede da AOFA) das diversas listas admitidas bem como dos respectivos programas 
eleitorais e divulgação generalizada pelos canais de comunicação 

16/02/2018 - Data Limite para envio a todos os eleitores de : 
   - Boletim de voto 
   - Listas de candidatura 
   - Programas eleitorais 
   - Sobrescritos de retorno com porte pago 

02/03/2018 - Data Limite, até às 20 horas, de entrada na AOFA dos votos por correspondência  
03/03/2018 - Acto Eleitoral na Sede da AOFA 
04/03/2018 - Data Limite de deliberação sobre eventuais protestos e reclamações relacionados com o 

Acto Eleitoral 
07/03/2018 - Data Limite para apresentação de recursos sobre deliberação sobre eventuais protestos e 

reclamações relacionados com o Acto Eleitoral  
12/03/2018 - Data Limite para apreciação de eventuais recursos 
13/03/2018 - Proposta de data para a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais 

 

Trafaria, 21 de Dezembro de 2017 

       O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-GERAL 

 

 

     

    Joaquim Formeiro Monteiro 

             Tenente-General 

    


