
ASSOCIACAO DE NATACAO DO ALGARVE 

AVISO CONVOCATORIO 

ELEIC~ES PARA DELEGADOS A ASSEMBLEIA GERAL 

Nos termos das disposiqiies conjugadas do art0 32 do Estatutos e do art0 38' do 

Regulamento Eleitoral, convoco as E L E I C ~ E S  PARA DELEGADOS A 

ASSEMBLEIA GERAL da Associaqiio de Nataqgo do Algarve (ANALGARVE), as 

quais terzo lugar no dia 21 de novembro de 2020. 

Nos termos regulamentares a direqiio e coordenaqiio do process0 eleitoral para 

Delegados compete A Comissiio Eleitoral para a qual, ao abrigo do art" 38 no e art" 39 

do Regulamento Eleitoral, ficam nomeados os elementos abaixo indicados, para 

funcionarem sob a minha presidencia, na qualidade de Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral. 

L6cia Cristina Batista Rodrigues Nunes 

SilvCrio Martins Guerreiro Mendes 

As candidaturas para os lugares de Delegados a Assembleia Geral da ANALGARVE 

deveriio dar entrada na referida associaqiio at6 As 24h00 do dia 09 de outubro de 2020, 

instruidas de acordo com o disposto no Regulamento Eleitoral. 

At6 ao dia 28 de outubro de 2020, serilo publicados no site da ANALGARVE os 

Cadernos Eleitorais, os quais teriio em conta, nos termos estatuthrios e 

regulamentares, as filiaqbes validas e a maioridade dos eleitores a data das eleiqiies. 

'Todas as pessoas que, pensando preencher os criterios fixados para cada categoria 

(praticantes, treinadores, hrbitros e juizes), ai n5o figurarem, devem, no prazo de 10 

(dez) dias contados da sua publicaqiio e divulgaqiio, requerer fundamentadarnente a 

Rua Guilherme Gomes Femandes, No 918800-669 TAVIRA - PORTUGAL No Fiscal 509 470 386 TELF. IFAX: 281 324652 
E-Mail:secretariaAPa~Iaawe.corn 



sua inclusilo, o que poderilo fazer por qualquer meio escrito, para a Comissilo 

Eleitoral. 

A assembleia de voto funcionara nas instalaqaes da Piscina de Albufeira, entre as 

09h30 e as 12h30 do dia 21 de novembro de 2020. 

Esclarecimentos poderilo ser solicitados A Comissilo Eleitoral atraves dos seguintes 

contactos: 

Telem6vel: 924 061 091 

E-mail: secretaria@,analnarve.com 

Portimiio, 2 1 de setembro de 2020 

0 Preside da Mesa da sembleia Geral mLE 
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