
 

ELEIÇÕES PARA DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO MINHO

 
Nos termos das disposições conjugadas dos Estatutos e 

Eleitoral, convoco as ELEIÇÕES PARA DELEGAD
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO
Julho de 2016 (Quinta-feira

Nos termos regulamentares a dire
Delegados compete à Comissão Eleitoral para a qu
elementos, para funcionarem sob a minha presidência, na qualidade de Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral: 

 
- Rosinda Costa; 
- José Lopes 
 
Nesta data, ficam disponíveis no site da 

em Circular, os Cadernos Eleitorais Provisórios, os quais foram organizados, de 
acordo com os elementos disponíveis 
Eleitoral, as filiações válidas a 30 de Setembro de 201
data das eleições.  

Nos termos do mesmo
preencher os critérios fixados para cada categoria, aí não figurarem, dispõem do prazo 
de 6 (cinco) dias uteis, para requerer fundamentadamente a sua inclusão, para a 
Comissão Eleitoral, na sede da 
de correio electrónico: anminho@gmail.com
 

Este prazo termina no dia 
 

A Comissão Eleitoral analisará todas as situações e elaborará os cadernos 
eleitorais definitivos, que serão publicados no site da ANMinho 
circular até ao dia 15 de julho de 2016
 

 
Viana do Castelo, 05 de Julho de 2016

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

AVISO ELEITORAL Nº 1/2016 
 

ELEIÇÕES PARA DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO MINHO 

 
27 DE JULHO DE 2016 

posições conjugadas dos Estatutos e Regulamento 
Eleitoral, convoco as ELEIÇÕES PARA DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL DA 

DE NATAÇÃO DO MINHO, as quais terão lugar no próximo dia 2
feira).  

os termos regulamentares a direção e coordenação do processo eleitoral para 
Delegados compete à Comissão Eleitoral para a qual, ficam nomeados os seguintes 
elementos, para funcionarem sob a minha presidência, na qualidade de Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral:  

Nesta data, ficam disponíveis no site da ANMinho e são igualmente divulgados 
rcular, os Cadernos Eleitorais Provisórios, os quais foram organizados, de 

acordo com os elementos disponíveis e tendo em conta, nos termos do
Eleitoral, as filiações válidas a 30 de Setembro de 2015, e a maioridade dos eleitores à 

do mesmo Regulamento Eleitoral, todas as pessoas que, pensando 
preencher os critérios fixados para cada categoria, aí não figurarem, dispõem do prazo 

, para requerer fundamentadamente a sua inclusão, para a 
itoral, na sede da ANMinho, através de carta registada 

anminho@gmail.com.  

termina no dia 13 de julho de 2016.  

A Comissão Eleitoral analisará todas as situações e elaborará os cadernos 
ue serão publicados no site da ANMinho e divulgados em 
julho de 2016.  

05 de Julho de 2016  

O Presidente da 

Mesa da Assembleia-Geral e Mesa Eleitoral 

 

 

António Moura 

Pavilhão de Santa Maria Maior, Av. Gaspar de Castro 

4900-462 Viana do Castelo 

Telf./Fax 258 824 344 
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al, ficam nomeados os seguintes 
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