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CONVOCATÓRIA 

Nos termos do artigo 48.º do Regulamento Interno da Associação Sociocultural Vale d’Ouro 

convoco todos os associados desta instituição a reunir em Assembleia Eleitoral no próximo dia 19 de 

Novembro de 2022 na Casa do Povo do Pinhão entre as 18h00 e as 19h00. 

Em conformidade com o Regulamento Interno, definem-se os prazos do procedimento eleitoral: 

 

Apresentação de Candidaturas até:  09 de novembro de 2022 (23h59) 
Afixação das listas em:   10 de novembro de 2022 

(em www.associacaovaledouro.pt) 
Retificação das listas por irregularidades: 11 de novembro de 2022 (23h59) 
Substituição de candidatos até:  17 de novembro de 2022 (23h59) 
Campanha Eleitoral   0h00 de 10 de novembro de 2022 até às 

23h59 de 17 de novembro de 2022 
 
Assembleia Eleitoral   19 de novembro de 2022 (18h – 19h) 
 

A Mesa da Assembleia-Geral deliberou que funcionará uma única secção de voto instalada na Casa 

do Povo do Pinhão conforme presente convocatória e que, em alternativa ao disposto no artigo 51.º, por 

forma a garantir o acesso universal de todos os associados, independentemente do seu local de 

residência, poderão proceder ao voto eletrónico em www.eleicoes2022.associacaovaledouro.pt seguindo 

para o efeito as instruções aí indicadas. O período de funcionamento do voto eletrónico será entre as 10h 

e as 19h de 19 de novembro de 2022. O requerimento de voto por correspondência, nos termos do artigo 

51.º deverá ser realizado para a sede da associação ou e-mail geral@associacaovaledouro.pt até 27 de 

outubro de 2022. 

Mais se informa que apenas poderão votar os associados que tenham a sua quotização atualizada 

até dezembro de 2021. As listas eleitorais estão disponíveis no site 

www.eleicoes2022.associacaovaledouro.pt e serão atualizadas até 24h antes da abertura da votação 

eletrónica. A data-limite de pagamento de quotas é 17 de novembro de 2022 às 23h59. 

Informações mais detalhadas estão disponíveis no site da instituição onde serão publicados todos 

os atos referentes a este procedimento. 

 

Pinhão, 26 de outubro de 2022 

 

A Presidente da Mesa de Assembleia-Geral 

 

 

Liliana Patrícia de Sousa Martins, Dra. 
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