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ELEIÇÕES 2016 

AVISO ED_01 
 

CONVOCATÓRIA 
 

ELEIÇÕES PARA DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL 
 
 
 

Nos termos das disposições conjugadas do artigo 41º dos estatutos e do artigo 38º do 
regulamento Eleitoral, convoco ELEIÇÕES PARA DELEGADOS À ASSEMBLEIA GERAL DA ANL, as quais 
terão lugar no próximo dia 29 de Novembro de 2016.  

 
Nos termos regulamentares a direção e coordenação do processo eleitoral para delegados compete 

à Comissão Eleitoral para a qual, ao abrigo dos artigos 38º nº 3 e 39º do Regulamento Eleitoral, ficam 
nomeados os seguintes elementos, para funcionarem sob a minha presidência, na qualidade de 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:  

• Alexandre Serrasqueiro  
• Ivo Miguel Fernandes  
• Maria João Marques  

 
As candidaturas para os lugares de Delegado à Assembleia Geral da ANL deverão dar entrada na 

ANL até às 24:00 do dia 14 de Novembro de 2016, instruídas de acordo com o disposto no 
Regulamento Eleitoral.  

 
Nos próximos cinco dias, serão publicados na página oficial da ANL em www.anlisboa.pt os 

Cadernos Eleitorais Provisórios, os quais terão em conta, nos termos estatutários e regulamentares, as 
filiações válidas a 31 de Agosto de 2016 e a maioridade dos eleitores à data das eleições. Na mesma 
data será indicado o prazo para apresentar reclamações a esses mesmos cadernos, nos termos 
regulamentares.  

 
A Assembleia de Voto, funcionará na data referida ao abrigo dos artigos 2º nº4 e 42º do 

Regulamento Eleitoral, na sede da ANL entre as 10h00 e as 20h00.  
 
Quaisquer esclarecimentos poderão ser solicitados à Comissão Eleitoral através dos seguintes 

contactos: telefone 917952187, endereço de correio eletrónico comissaoeleitoral@anlisboa.pt.  
 
 

Carnaxide, 24 de Outubro de 2016 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Jaime Mendes 
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