
 
 

PROCESSO ELEITORAL 
ÓRGÃOS SOCIAIS 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA  
 

Informo que se encontra aberto o processo eleitoral para os novos Órgãos Sociais da 
Associação de Atletismo de Évora. 
 
O Ato Eleitoral será realizado no dia 06 de novembro de 2021, em reunião de Assembleia 
Geral convocada para o efeito, e decorrerá entre as 16:00h e as 17:45h sendo o 
apuramento da votação entre as 17.50h e as 18:30h. O local será indicado na respetiva 
convocatória para a Assembleia Geral. 
 
 
 Os Órgãos Sociais da AAE e respetiva composição são os seguintes: 
 
- MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: Presidente, Vice-presidente, Secretário 
 
- DIREÇÃO: Presidente, Vice-presidente, Secretário-geral, Diretor desportivo, Secretário 
Desportivo 

- CONSELHO FISCAL: Presidente, Secretário, Vogal 

- CONSELHO JURISDICIONAL: três elementos sendo um, obrigatoriamente, licenciado 
em Direito (será necessário anexar comprovativo de habilitações) 

- CONSELHO TÉCNICO: três elementos 

NOTA: Não são acumuláveis as funções dos diversos órgãos sociais 

Data limite de entrega de listas candidatas e local: 27 de outubro de 2021 até às 17 horas 
na sede da AAE ou e-mail. 

As listas candidatas terão que ter, obrigatoriamente, um elemento de contacto: Nome, 
endereço postal, telefone, email. 

Data limite de validação das candidaturas pela Mesa da Assembleia: 2 de novembro de 
2021 com respetiva informação às listas candidatas 

Data de reunião da Assembleia da AAE para efeitos eleitorais: 6 de novembro de 2021 - o 
ato eleitoral decorre entre as 16:00h e as 17:45h e o apuramento da votação entre as 
17.50h e as 18:30h 

Data de reunião da Assembleia da AAE para efeitos de tomada de posse dos 
órgãos sociais da AAE para o quadriénio 2021-2025: 6 de novembro de 2021 às 19h. 

 

O Presidente da Assembleia Geral/AAE 

Dr. António Manuel Águas Borralho 

 
 
 
Évora, 11 de Outubro de 2021 
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