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Mensagem do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da ALFA Adiamento das 
Assembleias-Gerais, Extraordinária, Eleitoral e Tomada de Posse, 
marcadas para 18JAN19 e 22FEV19 
 
 
1 - Considerando que:  
- a Lista B contestou a possibilidade de utilização do voto, por meio eletrónico;  
- a Lista A, por outro lado, contestou que em função do exíguo tempo, agora 
disponível, não permite aos sócios exercerem o seu direito de voto;  
- não há tempo útil para enviar os boletins de voto aos associados que queiram 
exercer o seu direito, por correspondência;  
- seja possibilitado a votação ao maior número possível de associados;  
- há um considerável número de associados espalhados, fora do concelho de Faro, 
em toda a Região e, para além desta, que se vêem impossibilitados de comparecer às 
AG’s marcadas, e que pretendem exercer o seu direito de voto. 
 
A MAG, na convicção de melhorar a situação dos sócios nestas condições referidas, 
em sua reunião de membros de 15JAN19, decidiu alterar as datas anteriormente 
previstas para as AG’s marcadas para 18JAN19 e 22FEV19, para terem lugar em: 
 
- Assembleia-Geral Extraordinária às 16.30 Horas do dia 16FEV19;  
> Proposta da direção da ALFA de Alteração aos artigos 5º, 15º e 26º dos estatutos;  
 
- Assembleia-Geral Eleitoral no período, com início às 10.00 H até às 19.00H, do dia 
17FEV19;  
- Assembleia-Geral de Tomada de Posse às 21.00 Horas do dia 08MAR19. 
 
2 – Solicita-se a todos os sócios em condições de votar e que não têm a sua morada 
atualizada, permitam, tão breve quanto possível, o seu endereço atual, quando 
solicitado pelos colaboradores da ALFA, a fim de lhes ser remetida posteriormente, e 
rapidamente, o boletim de voto, para depois o preencherem e, devolverem, em 
envelope de correio para a ALFA. 
3 – Só assim, conseguiremos ser mais votantes, apesar da distância a Faro. 
 
 
Saudações alfistas, 
O Pr. da MAG - Rogério v Fontes Faro, 15 de Janeiro de 2019 
 


